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هـه

هـ

ىافرءبراالم

مةالمص

بنالياسبننصراللهبنونانطبننصراللهبنفيليبتعالىالفقيراليهفيقولبعداقا

نأليفسابعلىفييفيهامعلبانشرةأذعمثسنتينمنذاننيطرازيديبطرس
لدىارتياحامشروممبفصادفومغارجمهااالرضمشارقفيبيةالعرافةالتاريخشامل

الىالفكرهذاإبرازعليواكثونيالشنشيطبرسائلونياالذينةالتاريجالمسائلرؤام
طويآلدرسلمزمتالثياكثيرةالمصاعبمنذلكدونلمجولماتيخوالحيزالعسل

الصحافيينقدماءولماكاناالنحثىالموضوعهذفيماكتبلقاآلمتواصالوجهدآ
يبممحنهمعنالتفتيشالىاضطررتااليامربمررضخةآثآرهموكادتالزمانطواقد

ضدمةفكاالمنشودةالفالةلنلىغمعاءمريهممنيوخالشهمفاوضةعنفضألالةتوسيلى
صودةالمةالغايةالىالوصولممبيلتىومهدتالصعابامايكللتذواالدباءاألدب

قهيرعبارةبايراداكتنيالمشروعاذهـبامميةعلالعموميحيط3و4المدققالمجثبحد
فيهافةصالالتيالبالديرالذهببماءلميمتبانتستضوهياكتأبافاضلاحدقالها

فيهاالصئ

اماملمنارها7وإلحالالشريفةفتناصالمقامتعزيزآاالمبيةهذهيقعلىفأقدممث
تيسروهكذاالحسنالجهادتهجادفيهدواوالجليلالفنهذافيبرزواالذينينلرالض
ناطقللعمليوأزفالعربيةنالفيالثلمةاسدكاهذهانالشديدالعناءبحدني



محرريهاوامماءابهاااميالمعوابهاآلاأفراحفالصاخبارعلىوهويحمويالضاد
برسوما3ضاببنثزلذحرهموتخليدآوالعامالخامنيفهمهابعجارةمنهمالمشاهيروزاجم

وزالفلعدماممفوالحإسالضفسبذلبعدعطيهاالحصولالىتولنقتالذينالصحايين

والشاعورخوالمووالصحافيالسياصيعنةاليستغنيالمناغجزيلسفرآنجاءقاطبةبرمومهم
مواحدكلفيهيجداذكوهوالحوالحاموالتلميذالسناذواوالناجروالمصؤرواالدبب

اوالنظماصاليباوالتاريخثارااوافةالصاوكشوزالسياسةروبةمناليهينوقما

ثي4إشبؤانهسواهكتابفييألقيهالماوالةكاهاتاالخياراطايباوومالوبداخ
مطالمتاكثرايضالنضمنبلفطفالصحافةعلىموادهاقتصرالعصريةمعارفدائرةلي

المفيدةوالفنونواآلدابالعلوم
والذمالمدحمنقهبماموقوتةرسالةاونشرةاومجلةاوجريدةكلانتقدتوقد

سليملىوقصمادقةبثيةوذلكيةاماربابهاواءوامذاهبالنظرءثبقطع
ثواالريخلمجرفةوعمآلالحقيقةعلىحرمماالمصادراوثقالىيتةرومافيتندتواس

ثمالصحافةاخبارمنقمحئماحقبةناولكلنبحيثاوخقبافسامبعةارالىأكتاب
ذللثوغيرمؤرخيهاوامماوآدابهاالصحافةتعريففيفصولنية1ذاتبتوطئةرتهذص

ئنااتبألالصحفاسماهووبشتملعاهبجدولوخنمنةالفائدةإتماممعرفته3يرخمما
انالبلىسبرتبتهاوفدالشرقبالدفيقباحتأليسشطيهماقدرعامنهاشثي

بجافيوجعلثلمفاالقدماالفدمنظامصدورهاتاريخفيمنتبعافيهاظهرتالتيوالمالك
وعاطراتجموافيالعهلليهونأقهاذويوماوبيانصاحبهاماعمنهاكلء

لمةوصهااا16القرهامةبثواثقفاننيالميدانهذافرسانمنلستبانيالصرجافراري
ينسيانيبلذةيطالعونهوبسرورسيتلةونكتابيانهماالدبيةالنهضةاربابوسائراالفألم

بيوءوالشقيبثوابىلىوالمراصوالمقابلةالمراجعةبنتةطالذيبالثمنيثاث
الوءيلونمالله
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التوطقة

ولفصثمانيةطاوفيا

ولالىالض

لفةالهضومواضيهاتهامئنموأشهرافةالصتحديد

والصحايونممتوبقرطاسوهيمحيفةبهعفوالصحفصناعةافةا
تنشراالنباءمطبوعةاوراقفبااآلنوالمرادفيهاويشتغدناليهاينتسبونالقوم

ولاالتواريخمنفيهافاخميةاوفاتفيالناسبينمواضيهااختالففئوالعلوم
الصناعةوفخونالتجارةواسعاراالكثشافاتوغرائبالرواياتوفكاهاتالدولواخبار

النوجهعنيغنيماابعداوعكواثدالغرباواضالقاالقتصادونوشواالنتقادوضروب

انشاءكلالفضالعؤلولذللصاحوالهمعلىوالوقوفشعوجهمومخالطةبالدهمالى
بعدحينبافربالمغرباقاصيخبرماليمليالمهثرقاقاصيمسكانابمبحيثالصحف
ثيفتأالمجاوراخرلمكاتنممنللوصولالعديدةااليامئثجاوزاألنباءانكانت

اطقيقةيعلمعنهاالباحثدفيهاالنحتلفا
مذمثىااطذادنجيبالثميخالحاليكانبمعناهاالصحافةلفظةاستعحلمنواؤل

برجعواليهاليازحيناصيفالشيئوحفيديةاالسكندرفيالعربلسانيدةجر
عهدهااولفيالصحفىكانتبعدهمنالصحافيينسائرفققدهاختيارهافيالفضل

ثانبةصنةاولعددبهسمجأا



صىوثالطهطاويبكرفاعةبهدعاهاكاالمصريةالوفاخجريدةومخهاالىقاخ
فعرفتبهاحيفةالصتباعكانتاالممبهذاودالنةمفقطعةالىنسبةغزتةأايض

ئمهابيبهالسيدة
1القاهرةفيلمالشرقفتاةمجلىصاحنة

كزتةتساكانث665سنةالبندقهفيرتظصصفةاولانايفئاوةيلكألك

عليهاادطلقتيةالعربالصحافةنشاتولممااستثنااليفةيةكلااهذهلت
لدءلهااثروالبالضادقينالناطعندكلدالحديثةنتالصناطيمالنتذهغزتةلفظة

ألقدميناكتاجمهم
وامطالذفيلالفضورصالناتاالسيداتبفىرسومئةالوضولنأللفيذثرناا

المأصالبابمنوانابمالسادسالضلينفيبذنوفاهذاكامثروعنافيةاالدالمسامدةبدنا



اطلقتيرببباراالصديقةددةجر8581ستةالخوريظيلانثألما
علىللداللةاليومالىالمنسوباييويمعناهافرنسيةةوهوجرناللفظةعليها

لهلمنبذةفيابئادربماكتهواليكاسبوعيةجريدتهببناكانتإليوميةالصحف

قالالجرائدفيمناحصعنواخما

فالصحاعلىاوآلطلقاانهيقالاناالالجريدةينوالجرنالنبةوالمناس

يوميةالجرائدبهترةتإالصطألحعممهثمهوعليطبماالشيءتسميهفبيلمناليومية
غيريريةاوكانت

باريىبرجيعجريدةعاحباللبنانيداحالدرفتيدالصونترأىثمت
فيالصحفاربابكراصمجراهوجرىجمفةلفظةفاختارالثلمةهذهممداريشةإا

بالجيإفزصاباالبنانيدياقالفارساحمدمنكانفايعدهوثدالذاك
عقدانهاالاللغويةالمسائلبعضفيالدحداحزشىيخدظراكونتوتانيةالقسطخطي

جمماتوردبكابةوافالصأوهيجريدةفظةاستعالعلىالعزيمة
مريالهبمعناهاالصحافيينجميعلدىريدةااسمشاعالوقتذاكومناللغة

عاحبالسريانيصابوفىيلويستكالقالمستامنغيرذلكاستعملمنومخهم
المرسلوتصنعوهكذااومجلةجريدةبمعنىنشرةلفظةاتخذالذيالنط

ومنوغإكأهمبيروتفيوعيةالساالنشرةوالشهريةالنشرةإمحاباالميركيون

يدةجرسلتهمااستهوقدالخبريةالىمعالةاوالخبريةالورقةايضاتالمسبتلك

ممالفيفرنسالحكومةالتابعةبيةالمنرالجزائربألدفييةالدوراكثرالصحفءرالم
نجيباالخبارصعلىللداللةاطلقةالذيالفموهوألالحوادثاوراقومنهاافريقيا
القمحطضطيئيةفيالعلمأكوكبمجلةعىمنصوايانادر

في3صاسالمجلةبينولهاله3أالجريدةبيناوالاليفرقونونإكان

تصدرالتييةالدورالصضعلى3سلمهـالمجلىاسماطلقوااالفرنجانالمماومومنسنعمالاال
الكراسةشكلعلى

باالشئراك881لحمشةالبهـروتيةالطبيبمجلةادارةاليازجيابرهيمالشيخئولىفلماا
يفةصعوهي1ءلمةلفظةباشعمالاشارسعادهبكوخيلزلزلبشارهالدكتورينح

العاموسفيوردكااطكمةنجهاممحيفةألز
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معيخةاوقاتفيتجاغاتصدرشاكلمااوةناراوانئقادبةاواوادبيةديتيةاوةءلج

والتيبعدهاصدرتالتيالمجالتبهغاالصطألعهؤافيونابعتهصريالهبمفاهافاثبتها

صارحتىاالمحمليالمعتىعلىاجهزشيوعاالعربيةاالقطارجميعفيشاعتثمفبياكانث
يفةااالمجلةلفظةعليكأورهلدىالمطالعذهنإلىإالنيتبادرفألبالمزةحمجورأ

الحكةفيهايفةعلىاسههذهالعصرمنكتابدايطاقوالمصاهادونيةادورا

فبهاالترىالعصريةمالمعاطالعتاذاذلكوحمعيخةاونةفيتباغارتصداذاكانتاأل
الىالمولدونالعربتوفقهطذااورالمهـالقديمبلالشاغالحانيمعخاهاالمذكورةللفظة
باسياطابرهاللغةهذهاهلفىمطإلغيرلمجىوهوالحديثةافةالمسيماتامطوفع

يوابهامنودظوه

يمونفئارةجمهمرومثاونزعاتهماامحاجهغاياتباختألففافيعمواوتحتلف
والهزليةوالىوائيةنتتماديةواالوالفنيةالعيماةعيهاوقادبيةوحيبماسباصيةورأودبنية
منولكلوغيرهاةيجوالتارفيةواالضوالقضائيةحميةواسراواالخباربةيبيةذواق

اعنهاؤضضرباص3رثكاشرحبنايطولفروععفربلفروعالكبرىالتقاسيمذه5
المواضيعدقدرنواعاحفامقالالمعئىبهذاكتبهفيسميلصبليالديهورصاباوفد
استيفاءفرعمنستعلىبلعلممنفرععلىؤحصروهاوربماالبشرمعارفئتباولهاالتي

مقمحكلمبحيثهـالعلمشأنلرغعامتهموحبضهماظذلككثرةعلىاعدومإلمجث
جمدآعندهمعددهافىفاالبدانلحياةالصضكالغذاءلحياةممطالتيالنفقاتهمبيلهافي

وطنللعلمليساذمكانفيكلرفاتالعامةالمنالببةقربىالعلمزوائدصارتحتى
وطنعلىهيزفى

اويةالدورفالعاالفرنيهامفقدملىمةلافيتصدرفاححنتولما
يوميةاوبوعيةاساوةتنشرثحهرلمالنهااكلثهه9هص3أه4أألصاعنيالموقرتةفاصاأل
المواعيدمنذلكغيراوالبوماواالسبوعاواشالرافيمزتينمايصدرابضامخبابل

رةالماهاديميلبليروللدمةالمقدالشفاالهم93انقدةمادصموسظا
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أللقاافصلا

افيينواواكتآبالملىلثمعثاهيراقوالمنافةاتعريف

اكثرعنداالفالمحملةلوافامشاهيراالرضاعاظمماقالةنوردالعبوانهذاتحت
الدالةالساميةاالفوالمننفيسةجمرعةوهياهمافةتعريففيوغيرهاالعربيةالقباثل

مرالقارىفيرىالقبمدولةفيقوةاعظممراصبألتحسبالتيالمهبةهذهشرفعلى
حسنبمظهرواالدبوالعلموآلسيامةوالسيفوالشرعالديناربابافكارفيهاتنعكى
الختلفةمصادرهامنطفباهااقىوقدابالعقولدضبراسدوغلتديالقلوباليهترناح

بطونفيتدونربانجديرةبلوالفائدةاللذةبينجمامعةرأيباهاالنناويلاالمجتبعد

مصلحةعلىكلتعلوالئيتهمناعدةالصادفونودطافياايتخذانفصمىالتاريخ
إوالسردناوقدقدمهوصوئاكرامتهاالجليلةالمنهةهذهعلىالمتطفلينلسانوبتروا

ابهاالهجاءالسماءاصحروفعهرتبةفألماالحملةباؤوالالحقناهاثممشاوواالرضاقوال
خالدةرسالةالصصعشراالكالونإلياباال

عليهاتشيدالئياالكاناعظممنكنافةااأاالولنايإلوناالمبراطوروفال
لعرانوااطضارةدعائم

هواطقبقيالمجرمليساميركاثي41لخدةالياتايةبهوررئيسروزفكوفال
افشبااهلىمناليمونثميئايملكالذيهوبلالمعاصياعطبارجاوالقتليعتمدمن
السياصياوافيافياالوليةالوابراتالنالمنافقيالسيااوالمققدفياداعكاواظ
واالفوالاالعمالقيالصالحةالقدوةجردالشعبثقةعلىلينحاصيموناانهو

عطبهايجبنةمولامةانكلهصرضديواسمعيلنجلباشايرحسينكاءلاالوفال

الفوائدهامنفينشرمماوتستفيدمنهانعلمليدفييدآمهايمونانونودأفةالص2شمالط
عديدةعامةفوائدولهاذلكمناشرفهيبلامحابهاقعيشمهنةيموناناكثرمنالجرائد

تخفوالصادقاكنافاعدةتثونانمجببيريرزاللردوفال

االمةوعوتمالسيرالجرائدالصيتالطاؤلررميااليلسوفتولستويوقال
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معالموتدكالقياصرةتهزءروشفيالظالموجمةالمظلىمينومجيرةالقاطعالحقوسيف
الظالمبن

جؤحرفةبموااجلفةالصاناالنكليزالساسددبهارالنرهـاللوردوفال

الوزارةنصبذلكمنإسئنيبماورالعالم

علىوشعملمصرهاتجيلاكةهيفةمعإ1هيرالثالفرنسيتبفولتيراولوفال
جديدآلماطشيءتنانلهايتستىحثىالقديمالعالمهدم

الحبروئقاتفاتفتريقانافةالتعلمالىحيدةيعةالذراندانانشارلسونالى
الحاذقوالعقلالجيدةعاداتالهوافةافيابخاحاساسانالونوترمهزيلوق

المباتبالثانيوملاوالتهذيبالصادقةوالشواءر

قومكلالجرائدءخدالقاهرةفيالضياءمجلىصاحبفاليازإبرهيماتغوفال
دتجلىالمرإآلتيالنهااتوالعاواالضألقواآلدابالعلوممنمنزلتهمعلىعنوانادتخذ
قياتباالنجمفاوالقارىءتيادرجمةاوقئلكلهاالمعانيهذهصورفيها

واالمقبوالموقعاقارئهمنيقحانهمايالمباحثمنيختاروانماوذوتكلهنةمفى
باالممالعليهاهضينفممهامنجريدتهسقطت

اماهرةافيالبيانمجلةمنشئازدزلبشارهوالدكتوريازجياابرهيمالثيخوقال
خطيبهيلةوالمستفيدالمفيدفيهيتالقىالذيوالموعدالمريدواستاذلمالطصليىفير

االلبابأولمطبصائرجهامبحتممتالتيوالمشكاةظوةالىكلوبريدهندوةفيكلاليم
الصوابثمواكلطيهااهنتهتاذاالمداركبهنأتمالذيوالمنار

نعضانقاهرةافيالمنتقدمجلىصاحباالدمياطيومصطفىاالزهرياحمدوقال
توفربألدوانكلكاالبيانمةمناالنسانبهتشزفءئقلالالنلذانالجرائد

النعمةهذهبدركحظأثنللمالتينوارقىامتكونالنعمةهانهمنحظها
بيروتفيالعمانياالتحاداجريدةمنشىطيارهحسناحمديخالثوفاهـ

مكانتهاورغمترلتهاكرمفاحقيقتهااقدنالعالمعرفعظيمةيةمعنوفوةالصحافة
الوزارةدستفيمتربمهواذامحافيافألناترىظفدةوامرتبةفياوزارةرجعلها

جمهوريةلمسرروزفاتالمستروهذاالصحافةمنضدة2ورالىهواذاوزيرأاو
االميركيةالجرائدلنحريراحدىرئيساعينحتىالىئاسةعنكرصييتخليبمدلماميركا
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اذوجهنهافانالحيويالمعتركهذافياللهااودعالنيالقوىهيكسائرالقوةهدهاقع
اضرتوالشهواتاالغواضوجوهفيامصتعملتهاوانفائدهيهةافادتواالعالحالخير

ضررآكبيرآ

القوةتعدفىاليومالصحافةبالقاهرةالمجةيدةجرصاحبنديماحمدوقال
السالمبخدانهغيرويداقعيهاجمالذيالناسلالجدهيلبرىااالوطنية

جندحسام

قاظىع4يدفيءالالفاهرةفيالثريامجلةصاحبإدوارجديوقال
فيهترفيالذياالكبرالمنظارفصالجرائدمثلاالجماعيةالهيئةمنومكانئهااالمة

رائدهيبلوسيئاغاحسنافييمخبالثيءالبيفاالصفحةإلوسبهاتهاحركاتها
فدناكىومطلعالسيارةالهدىهيكواكببلوالفالحالتقدمريجومهباالصالح
اعظمشفاجمتمقامهاورفعوشانهاوءظموابهافهامواإلةافاسراهاوالحضارة

الحياةهذهفياإل4يحتاجونماظمامنلبيةاالدحيانهماسباب

اءطلقلفملاجريدةالقاهرةفيمصرجريدةصاحبالهصبكادببوقال
علىيةمشةمجنهـاوقاتبتطغالمصضالصحائفاوالمعردةيفةالصحفىاصطالضا

جمعاءمهناوالعلياراالدباوالسياسةمنومياحثواراانباء

والذينيرويوديرفيبالردةجريصاحبالبيمونعوملداسعدظوقال
اوهامهومجسماالمثلةبمرئياتتصؤرإتهوكثلالعقلهوخادمحيتمناليراععنبقال
المعرضفصالعاقبةبحميدوشقيسقتهبالفائدةنزيعتهالصحافةعنيقاليقةاإجمسام

االقالمصوارمفهاتعتركوالساحةإحمدومنبوذهحميدءفمؤشنفثاتهنفيساتبهئتعارض

برىءوالقاتلراكفقنياال

فيلمينالطجريدةمنشئاالمكعبدوحاظعفبشيوساالخوربوقال

اشرفمنآخرونهايعدلمولالمتعطاءمهنةافةاانبعفيهميحسبباميركامنتربال
وهييممستىصاحبهااذاكاتلالشعطاءمماالناءبلونيتلانهاكالماءإثنا

تسيطراقصىالىيرجمامونهااناالهيكاظطابةشريفصاحبهااذاكانشريفة

والمدنحالسيفدولةفئولتدمعروفواليرمحددوكنابرتمحسوسبمميءالناسعلى
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طورعلىواتجلحانالفكرمماءمنثقانالمنبالقوةوتلكالفوزذلكواماا7سرباءقوةوتألثى
يزوالفلغفةإلصط

خعلتانمافاأبيروتفيالبشيرجريدةامحابيسوعيوناالءاالوفال
الفضيأابوابوفتحالىذيلةمنافذلسد

فيالجليانيطىمجلةصاحبةافيرينوهملنيادباكسشدرةإالميرةوقالت

مابينوتجولدنصلحهااالفهاممابينترودالةجومدرسةهيانماافةااالسكندربة
يقرأوخهاالذينالناسهوءالءدكلامشاذهوانمالهامنشيءوانكللتهذبهاالمدارك

منسواهادونبلغتةالذيالرفيعوالمكاناليهاوصلتالتيالعلياللمترلةتعريفبهذاوحسبك
تقدمنهاالثياباآلفنون

بيروتفيالبرقصدىجريدةامتيازصاحبالعازاراسكندرالغوقال
قطرالىصاالخارلوتحهالبالدتجوبكاطامةوهياالمةلصانالجرائد

ارئقادليلفةالصةالقافيالمحروسةجريدةصاحبزيادهالياسوفال

تلككانتراقيةماامةبررائدكانتجمالقدههابرهانونشاطهانحوانفاالمة

انلهايتسنىالآلالسافطالصاندليلالىجتاالالذيالثابثومنايضارافيةاالمة
ةدائرةفيوتنشأتحيىاناليمكنهاالمرنقيةالجرائدوانمرلقوسطفيتعيثى

هيافةابغدادفيالعربلغةبئمنشياكرمليئاساناالبوفال
البلدابافديموننعمافةالعاملالعقلوحيثالعاملوالعقلالعقلنتاج

عنيقالكنظويرانيهمبينتواباصحفنشرابدونوابماءاءوعاعقألءالواحد
زيهاالحمراكبلفيهاالنشاطهامدةةفىهطةراصمقوعاناالبئاءاتجباءالفضألءوال
ناشئتهمواكدمتهمافاسكتعايهامرجناحيهقدذالموتطاؤوانمافيهاحياةوالبل

عليهايخفقالعمرانولواالعلمعلمرافعةنشيطةعاملىامةرأيتاذاايبالعكوالعكس
والحضارةفيامعابمالضاسررابهمناهياوانراقيةمحافةذاتانهابالفرورةحكت

وعاملةلمخيرعاملىايفئاافةالمللشرجمالنفيروعامألعاميمونفدالعاملالعافلان
لنشرالعواملامملمناالمةكابينالصالحلنثلالوممااقوىمناذآفيسللم

انفسهمءالصليينالمفاسد

السيفمماملالقلمملطنبمالقاهرةفياكهورمجلةئىمنالجميلنطوناوقال
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الصولجانعلىاطديثكالقابضالعصرفيالفلمحاملواعبعماضمألحييهمايمنفي
مهمتهحقيقةثملاذااالذألالءتبيتمالشوبالجامرعينافذاممةمماص

ديريوجمانالسيدة

ىاكهراهاقىنجاوىرباضبهانةمباايضالمعروفة
افريقيابشمالالجزائرمدينةفياإلحياءامجلةمنمثة

هزاليراعمنكلليسبمذلكرببضاالحسامهزمنيمنصلمفاذامهنتهشرفوادرك
ا3يرواقبالفااقشاربفضلافيوناهماالننفودآاالقالمحملةوابعدتب

تجرةالمفكريندءبارافالكاافةالصيمونانيجبوعليهوالصعيرعطيها
ادقونالصالكتآبافنانهاعديغرالحقيقة

االمةمنافةابيروتفيالبرقجريدةمنشىءالخوريعبداللهبشارهوقال
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الجريدةنيويوركفياالصالحجريدةصاحببنانيادموسشبلوقال

أتفاقكابهواليئتفهحيماالبهاطألتعلىئلتيانالواجبومناكبرىالعالممدرهنة
انالجريدةعلىبيتولذالثفيالىمنغفيفادثهمهدىعلىوانكانتأضفثهمةهل

السديدبالبرهانلمحضهوماكلاالهااعمدتنشربينال

جانيرودييورفيايعدلأجزيدةصاحبانطونسجرضكزيوفال

نالموللماولفيفةطاامامايالرادةةومعتبرةموقرةالوافيلمالهافيحافةالص
وهيالمراقبوهياطامهيالوافيالعالمفيالصحافةالبحرالبرومداغجنوداهاتخثفوة
اميرلمجاجمهوريةرئاممةايالعالمفيوظيفةاكإرالىوصلانمدروزفلتاالمة

اخارنةالصحافةمناحسنيزلموالمعارفوالعلملوالىبالمالالعنيةالبالدثماليةال
االرضراعالكبارعلىمراقبةاالاخئارهاهـحزمنبرالنهاالصحافةروزفلث

انءوضوعحلبفياالعتدالجريدةحبصااكواكبيالىحمنعبدالسيدوقال
ورذلاراالةليفوتااالضالؤتهذيبحميثمنإالنسانيهةخدمةمطلقهوالجرائد

ت4غيرذالثالىالحقوقوالمحاماةءنالعدالةعلىوالمحافظةالتالواحترامالنقائص

عمومماساعخادمابمقاالجرائديعتإراناالنسانمل2التيلميلةاالعموميةائفالوظ
ربالخ

ةمدرمهئدلجرا1رةبالةااإصورةةيالالمجريدةصاحبفيلحيداعدوقال
العامة

ؤءمثبدمشقالحقائقذجمعاحباالممكندرافيالقادرعبدالسيدرقال

حضارةالدالةءلىانهاونرىهـالواجباتمنعليهومالهبمااالنسانلتعرفالصحف

اثاريخوانلرمالمظومماعدالخائفناولالمسكينوعضداليائسيدواةاآلهاونرفيقومها
وتجهرلمهااولوبالحقثصدعالفالحجوتسيرعلىلألصالحتننقدوالمهيءللهحسنعام

ىاجرحولوالصدق

بهواذابةوررمماالفيني51ال1يدةهـصاحبحمزهالقادرعبدونال

ماعلىالصحافياكاتيباحوسبواذاالمفصالمجمألحسابهاعمألكانولامرىءكل

حافيااالكاتبالنتعبيراتهوثعبيرمنممطبرطاتهيةعلىكلحسابهويسطركانيرقش
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بهيرأصابمعليهاإلجمهوريحاسبهالجليلةالصفاتهذهوبمقدارومعلمونامحوفيمرخومومرشد
انفيفريةوالمراءالتونسفياتونسيجريدةصاحبحانبهبايعقعليالسيدوقال

فكاراألورسلاالحزابومطاباالمموسواعدالحكوماتاعضادهيالعهدهذافيالصص
الدفاعولسانالتهذيبسفارواالنياغةومحكالقراغوملثتىنباءإالومنابرراصاالونوادي

ىالسالموداعيةالحروبونذيرالتقدمومدرصةالبئعونفيرالمظدمصهـوتدىوص

وشرفماشريفعملالصحافةباولوسانفيمازوناالجريدةصاحببغيدفارسوفال

الهدىالىوتردالضاللتطردوالسياسةواالدبوالفضيلةالعلمفوامفالغايةسموعنصادر
المافاةايديعلىتضرباخفعاالجزيلالمجتنىالرائقالخووتنقلالمورالعذبالحديثويتح
وتستنهضالرفيعالمطلبالشعبعلىوتفرضوطنهنحوواجباتهوتظهرللفرداالمةحقوقلتقدس

امسفوااالنحطاطادوارمنفتقيياالجدلنشدالهمم
باولىسانفيىيلالبرازجريدةصاحبالمعلوففيصروقال

صدىلهماترتأييمانلماذاخيرهلمالصحافةترجوالذيماترى
ىالعدىوحدهاصرالقضادفعتوهلفوارسبدونخيلدنفعتفهل

عراامةفيكلاجراثدالقاهرةصبتركياجريدةصاحبباشاكرمفيصروقاال
فاقصدرعواطفهاوترجمانالحاكةالهيئةبينوخهاالوحيدوالوسيعلاحضاروعنوانتمدنها

االضألصبمواالعتدالالصدقاولهافروضكثبرةصاجهوعلىالمنالصعبالسبيلوعرنثائهاال

والنرضاقليقألرافشماتشئمفىعنميلالتامةءبالوطنيةواقسكحةالف
اعظمالجرائدانفييبالربالقاهرةالشرقفتاةبئصاجةهأثمملبيبهيدةألوقالث

االذهانويرتاليهايوكلالتيالثانيبماالمدرسةفارلقاحمهالدرجةمقياسوافضللألمةمهذب

يخواالاالخةابآلتعليمصةظمدارسونالغرلاالنشأاولذلكابواالاالضالقواصالح
صحافةالشانيذلكفارلهشترائهوافادةبضاعخهالرويجالصحافييلزممماغيرذلكالىوالفاسمنة
وماديمادبيبهااعمترلةوسمت

الشعبمدرسةهيالجرائدالقاهرةفيالمنبمجريدةصاحبعبروطبكلمافيوقال
وتوقفهاالجثماعيةدابوااليمةالقوبىوالعواالحسنةواالخالقالمداشرفلخةالتياكبرى
منمايطرافيهااالنسانويقرادوهبوطواردقاءوشقاهصعادةمنالنائيةاالماحموالمجريات
لضفسهيصعانليتمكنوفومهامرهمنةدعلىليكونوخارجيقاالبالدداظيةالمهمآفيالحوادث

والصناخالعاومفيوالتقدموالمكددوالسوالروةامناالولالمقام

مهنةلشريفةانهايروتبفيالمشرقىمجلةصاحىيسويرجمؤالوبساالبوقال
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صلىعالحممثروعصلخدمةظهلبالكايجرداذاالجماعيةالهيشةفياكتابةاورثبةالصحافة
حدينذيبسيفاشبهالقلمهذاغيرانالوطنشانورخاظيرايامترقيةشانهمنحمدمسى
جمهامجرحثشومةوآلةبيلةوآفةفربماكاناالغراربنصلىولعبتالجهالايديفيوغاذا

ببرهوبضرففسهالالعب

غليارثوهنري

عةالعرافةاتاريخاساسواضع

بينرفغمقامللصحافةتوذبىالصوابجريدةمنشىالجعاببيعدالسيدوفال

زآثاذاوماتالوحيدوالمننهمقاصدهاوراثدالكارهاترجمانتعتبرهااالاراقيةاالم
ونصوحغيراالصديق3بعضقالفكلكاوالمساواةالعدالةطزيقعنتنبهوااوماسهااقدام

شفيعالفحسناتهامنظهاسيشاتلهاينكانتوالعتابيملفىالوساتبالمجةباسداهالببعخل
كهبلندرهسفيرفرنسامسيوكبونقالكا
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عاملالصحافةالشامطرابلسفيالوجدان1جويدةصاحبصادقسايعدوفال
الباقألميمتبراانبشرطوكنوالجهلالنسادقرارةمنجمهاوالهوضاالمةتهذبفيويد

عنهاينغمالتيالصادقةالخإلمةهياليهايرمودتالتيالغايةيلوشعبوطنةاتجارآفيمامحاولون
العامالصالححيالالخاصةالمصلىقارإح

تونسفيىالعالمخطيبجريدةصاحبتجانياالمنوبيالثيخابنالشريفحمدوقال
العالمينجارفيلهصعويئالسالط4إتهاالذيالعصلهيالصحافة

هييستاالنجففيالعلممجلةىءمنةالشهرستانيالدبنههعليحمدالسيدوقال
ناصدوموهاديمومعالواقودرءعادفاطيباوصناطقولسابمامرافيعيئالالمةالصحافة

الحقبخهضموالحمبماالياطلفيتحميالالجالكرتعنوبالمعروفمرتا8واضوصراط
ولوبالسياطتادببهااالمةفعالمراطهذااخطأتمحيفةوضيما

ايمكءالالجريدةفصاحىورلمحمملكهيالصحفرةبالقاهـعدغانموقال

ماالتيالصحافةلمجوهرالتتعلئاشيالوهذهاالشتراكةمنيحصلىوماوالىرثالحبرمموى
لألمةالعامةالخدمةوظيفةدجرلتواالوجمدت

يخقالكاالصحافةالقاهرةفيبيةالعرالجألتمجلةصاحبحسيبلمثحمودوقال

اباالبنورالجهلاتظلتبددالتيةوالمشومتهاحلدىاوترجمااالمةخاللسانهي

يمفالذيالمربيهيبلسبيلاهـونعلىالعلومماءاالدباءمنهيرتشفالذيالعذبوالمورد

ثمارمنهاالناسيخنيطوفإلةنيةالداوالجنةالشانورفعةالمجدسإلالىويرشدهمالوطنبنااعقول
العرفاناعوزداباال

القائدةهياالممنيكلالجرائدطنطابالصيحةمجلةمنشىءالشاذليحمودوفال

منالخبارالنافلةوهييعابماباتجنابالمنبهةالصوابإلىالمرشدةوالحكممواطنالى
ةالناالضررحمافيعنالناهيةالخيرلمجلبماالىالداعيةحضرمنالعمالوالمثلةمضى

لهاوكاناالسوقهاوراجالجرائدفيهاامؤكثرتمنوماالظالمينبمقامالخالضةالعادلينبثباء
والعرفانالعلممناالعظموالنصيباباآلكاالوفيوالقسطالمدنيةفيالمعلىالقدح

بالصحافةبمصرةلقليوطوخفي1االخاءمجلةصاحبحمودكاملكاثمفوفال
ىطةطحكوتقلبفيعاملةحكومةالنرب

جدتوالجرإئدجدهفيالحجازياالصألحيدةجرصاحبتوكلراغبمصطنىوقال

اشرفمنالصحافيمهنةانرانيةواعيةاالجظحياتهفيومساعدتهالشعبلتهذيب



فيونحلصوبلقومالتيالصعوباتانواعلكلتحمألحكتمابورأبمونانوعليهلمهن
جوهمنكللخيرهموساعيا4قرا

هيالجرائدحمصبالعريسبئابااحدسهابحمودنسيباالمبروفال
نتقامالذاتهاوتعركقراحمهالفائدةابامهاجمالسالحكيمةوالمنقفةاالمةوتربهانراالجقادة

حريرمنبخديلطورآتضربخرىاوتعيسنارةتبمقاالصالحفيركبةالناسبعض
داتوطالبألدقاظىتعرفلمإواسطمناوالزالحالمضتضىحسىصديدمنبعصوطورآ

إولةفيإئدالجارئقتفمتىابواآلاتمدنمنالحقيتيومركزهميحاثمرقودرجةنالس
االمةتلكبارنقاءاناالنمنجمهر

تعواممنعاملهيالجرائدالقاهرةفيالمالايدةابررعاحبملولنسيموقال
وهياالمةمعوجوتكلالمتنافرةالقلىببينماتجمعبهاستهانالوقوةوالرفياالصالح

الشعوبإحياءفيالقويةواليدالنجاجإس

االمةممرانكلالصحافةاالممكندريآفيالحقيقةمجلةصاحبموايانعيموقال
االمينودليلهاالحالكبمهاومرثالغردطائرهافاوعاداةثافاظةومرااإوكارسوإبقومجرى

تدعوالابروحيهذوتهبخاخمهوترابليانهاذوهايطفلمنالمرضعبمئابةاالتمنهيبل
التيواللروةالقصوىالغايةفيمنهاومماوالحنوالحببحادياليمسوقةاالتجتهسبيآللمرضاته

متناوهـاليبن

السنهيالجرائداقاهوةفيولوالمجهـلمومالىمولفكثاببمنبكالدبنونيوقال
دلةااناللقودانعلبهاالواجبوانالوىاجميياوالالحكةتنطقهاالعقأل

لثفاالفصلا

ةالعراؤآلالمرخوص

تاربنهماعنالمجثتحرىاكتبةبينإحديقملمالعهدحديثةالعربيةافةالماكانت11
قنصلضكلياردوريالبابكانهذالطرقالجدساءلىكرعنمنواولالمتاخرةاآلونةفيسوى
فيدولثهلقخصليةثربهانمنصبفيوجودهاثناهفانهألطبيروتونزيلحيفافيسابقافرنسا

الثيكانتالعربيةفاتاريخنضمنالفرنسيةاللفةفيباسلقريرآوفع881سنةالقاهرة
السياسيةواميالهعاحجهاجمةفىجريدةانجاركلالطإضافثمالنيلواديفيتنشرحينئذ



يزبارفيالخارجيةالوزإرةخزائنفياحداهمامخطوطتانتانالتقريرولهذالذاتيةاءرافأل

يمونانالفرنسيىالمةتيح9اهكذاالمصريةالخديويةبعاحمةاالفرنسيةالىكالةفيوالثانية
تاسيسيمونانلهانيحابمبيةالعرفةالصطلتاريخالبنيانزاويةوضعفياابناالحدالشق
الكبيرنابويوناالمبراطورالعظامابطالهادايدعلىالعربيةابمورة

يدانزجرجمببالضاكالالناطقينمنالصحافةاخبارإهدهبهببراالذياولاما3

إالولالعددفينشرهاثمااللمفيبيةالعرالجرائدسماهااتثمانيذاتمقالةانتناالذي

الجرائداسماءدهـدالموفوعهذاباختصارعنلمتماوبعدالهاللمجلةمناالولىلسنة
ولوالمحيفةواربعينوسبغامائةروايتهعلىامجموءفبلغ3981سنةالىظوتالثيوالمجالت
النسيانزوايافيدتوباالزمانعليهاومسخبركانفيلدضكثيرمنهاذكرهااحياءعلىحرصه

الشرقيينعنايةلقلةعلبهاوقوفهلعدموافامهوآامائمنىصهصاسمافائتهتديقهشدةمعنهغير
بينآوالرمتمااملهانعرفلمجرائدبعضوبمراالفدمينثارابصيانةاهمامهموعدمفبأل

فرنسيةجريدةتوحدوانماالجزاثراعمالمنسانمدينةفيىسانأجمريدةبيةالعرالصض

ثممنهاسحةولديخاابخيرينتلسانطءمنوإحداحطرمنافادناالعحوانكابهذاعربيةال
ةالعرلاللفةفيفيةالمطالنهضةتاريخاعنوااالولىمناوسعاخرىنذة0191سنةافص

عنالمجثفينبالإسبوهناالمذكورةمجلتهمنعشرةالثامنةللشةالثامنالجزءفيوطبحها

فطاراالسائرفيرصيفاتهااليغاالعلىالمامإنالثالنيالمصربةافةبابتعلقفيماالسيماالموضوعهذا

المقالةظهورالىالصحافةعدإولمنالعالمفيمدرتالتيةالعرالجرائدعددانروىوقد

جدولمنيتضحالعددكاهذاضعنياكثرمنتبلغانهاواطالمحيفةسمائةنحوبكالمذصرة
لغيربيلالكحاتلخرآالهأللمنشىءفياكتابهذامنجزصاخرصفيالصحف

بنضليعنرفمناولونحناخبارهامعرفةأصربقلهمومفدالصحافةعتاثقعنالتفتبشالصل
العانياالمجدفيشبيبةالعربكالسانوخدمةاالدبشانالولءإلمجةحماستهعلىثنيوالوامع
اكتابهذاكا

كاطرابلسجريدتهمناالولددافيإدبيميعدكاملنشر3981ادار31وفي13

علىفىافلماالعالمفيوعددهاوفوائدهاالجراثدأةنضتاريخفيهاصردونيفاعمدةثالثةذاتنبذة
فيالتونسيالىاثدىوجريدةاييروتفياالخبارىحديقةجعلمخهاالعربيةالصحفبمر
الىبالنسبةعشرةالثانيةتعدواالخرىالجرإئدثامنةتحسباالولىانحدآاقدحمماتونس
المصريةالوقاحثانياءالبريةالحوادتاوألءوهيفبلكيهماانشئتالتيالصحفعدد
مرسادهمماالسوربةالجعيةاعمالأخاسهماأئدفوامجموعرابالمبشرثالثاء





سيافماالذيهـول3الةن3س39أهولألبكنابةءهرتمانمرتينربالمسفاوردا

فيهراينالنبدياالنصاريفئكتابنطلعلمغيراننا3ه
مستنرآيدابىالعاممجلىاالسكندريةفيغرغورعباصدرب5981سنةفاتحةوفي5

فيمورسواصحاجهاالمصريةءشإجمالجرائداهمتاريخونهخهاليضحاجباممتحت
191الثاني3كانونفيكتبثمبابهفيبمرأبلفريدآالمفيدمملىنجاءصفحةعشرةاحدى
جريدةحاتعلىونشرهاىعائاثالثينفيالصحافةعنوانهاعموآعشرةاثئيذاتمقالة

الصحفصاهمإخبارفيهااوردوقدصرهامنالألثينايسشةفيدخولهابمناسبةالمصرياالتحاد

انشاهاالتيالصحفامماءبسردخنمهاثمالمذكورةالحقبةفياالمحخدريةمدينةفيبرزتالتي
ومجلةجريدةبينفتسعدهابلغوفدغيرهمعباالثمترالثاومسخعارباسماوباسمه

القاهؤفيسابفاهةالفمجلةصاحبالدمشتينقوالديمتريعولذإتهاايشةوفي6
الىنشآنهامنذصدرتالتىالعربيةالصحفثارايجمعاوالفاعتئالصحافةتاريخوضععلى
والحديةالقديمةاكثرالصحفعلىلمحصولباجخهادهفتوفقالمذكورللمشروعتمهبدآالتاريخذاك
ذلكفكانصةظلمواخقىكهالمطاضطرحتىالعملاشروماكادوالغربالشرقاطرافمن
الخطيرالعملهذالمثلة4وكفامقدرةاليهالمثماربالعالميعهدونالذبناالدباالسفداع

فييإلىاالمجلسباشكاتبشريفحكتتوقغناولظهرالتابعةالسنةوفيال
الخرائدكتابباشرتاليفباناييئآلطلرغاثب1جريدةومنشىءسابقاالشامطرابلس

الصحفإمماءلمجمعإننيتهفيوكاناالجتماعيةثيفةولعربيةالابلآلضدمةكأالجرائدفي
متابعةعنصفحضربانهلناوقدفيالمعجمحروفبقىذعلىوالفارهميةوالئركيةةالعر

الحيدياالممتبدادعهدفيإلجمةالمصاعبمنذلكدونيحولكانلماالعمل

االسالميةابواألالعثرقيةالغاتاستاذهرتمانمرتينكتورانشر9981وسنة8

الصحافةتاريخوضرونكيزبةاالاللغةفيثاسول3شأاطمثمكه15اهميماهبرلينيهافي

861وصنهاالتيالصحفعددفبلغعكبائشكربدقةصفحة49فيالمذكورةالسبةحتىالمصرية
نبالدارفيالمحفوظةالمجاميعمنعليهوففماالىاكئرهافياستندفدومجلةجريدةين

هوالبهاكاالمشارالمكشبةفيلهاإفئالالتيالصحفمننبكبيردبهرناتةولذلكالخديوية
وددمؤلنهمترلةمنيحطوالاكتابفدرمنشيئااليقللالنقصوهذاغيرهافيوالمعلوم
العدلمناليوصفبماوالسيئاتالحسناتمنفيمامبينىلهالل1مجلةفيبدانزجربمانتقده

االجيالمجلةفيالحلصقالانطوننئلنشرمي7981حزيران62تجاريخو19

بكلالطدلذاكالمصربالقطرفيافةاوصفنهنهاضاتارجذاتمقالةبالقاهرة



نجلغمواضيهابحسبوقسهاوالمجألتالجرائداسماعلىتويبجدولالحقهاثمخنصار
لعدماوامسوآالجرائدامابعضبمرفاتهفقدإجئهادهكترةمنوركمامحيفة9عددها
تاسيسهاجعلالثيالمصريالرائدجمريدةالصصبعضورظتاريخفيواخطأعليهاوقوفه
يدآل81ال8سبةنوالوط9881منبدال0981سنةيدرالمو6981سنةبدآلمن7981هشة
81ال6منبدال7781سةوالمقتطفأ088منابدأل8الالسنةوالمحروسة81ألألمن

سنةوالتؤيق681منبدال8981سنةوالفردوس5881منبدال8881سنةوالفالح
81ألمنبد6981

3091سنةإونشراتأهـساالولاللمهوإرلمحنتاالفرنسيالمستشرقبعدهوفام01
سبعفيعموماةالعرلافةاتارتعنفصالواودأسألم381ث3هـولءسماهكتابم

اصرارعلىووقفاحوالناواختبربينناعاشقلاحثهكربهيعءفيالمرىفاصابصفحات
ابناوآفخنا

العاميةاخمفةاالبرازيلءصاباعمالمنباولوسانمدينةفيرذاتهاظالسنةوفي11

الكتابةمنيتضحابدزامماالمستترتحتولاابوجربدةصاحمبالخوريشعكريبقلم
أنجاردتضمنالبرازيلفينافىجراعنواحهانبذةخرهوفيالمولفرسماسنلفيالمطنوعآل
عيارةوهيورسومهيجهاوءرريهااصالماءح698مطمنالبألدهذهفيكغرتالتيالصحف

صغيربقطعصفحةعشرةاثنتيعن

نبذةلجزائرية1المبشربدةمديرجرلمدهح6حميرنتالسيدالفرنسيوللمستعرب31
يهابمنالثالثالجزهفي5091سنةنشرماأل63كطم8أهاثانةول3الهعنوانها

عليهللوقوفنتوزقلمانخااالولسلم46الرا3لفأه2ا9هما3أأها4كوهول9ناثا3ه

وعنافةعنمفيدمحإمثرقامجلةمنمثىيسويايثيضلويىولألب31
روىحيثعشرالتاسعالقرنفيالعربيةداباالسىافيبهابهافيينااثهرتاريخ
افةاعموضلتماولالمباحثهانغيرالمفمارهذفيقوهسبالذينيروهالممتفرفةامورآ
البالدجميعفيبالضادالناطقينبينواالدباداباالعنمالتمتلىبلصظ4بو

المعارفجريدتهفيالمحموديصادقعداكتب09الالثانياكانولطوفي41
الالصحافةاخبارنحتصرخنالجراثدتاريخعوانهااممدةستةذاتلمعةبتوفىالصادرة

ىالمقطمالجريدةكنسبتهتافهةاموربعضفياالالمرامطبقروايتةنجاءتمنهاالتونسيةمميما
جريدةاصدرالحوائريسلبمانالشيخانفولهايضاومنهاسوريونامحابهاانمعالقبطالى



للغهاترالذياللبنانيداحالدرشيداكونتكانمؤسسهاانايىباريىبرجيى
االزوطمنذلكوغبرسليمان

المطبرعةولصاا4ثاول0ا46هـالكال3االلمهأبئفي7561سنةناألياه4ونشر51

الجرائدوصفعلىفيهاقىفااتسثفيالتونسيةبيةالعرالصحافةعنوانهامقالةيزبارفي

منهاجمريدةجافيءحميردبمرامملءيرانةخطتهاوبيانوتاريخهالونسامارفيعدرتالتي
كاالنفوسترويرواالمةحبببوالقبموالحق9السانوالرشادسبيلوالمئئظرأ

عنفرنسيةمقالة8091ادارفمربتاريخاذاكأالمجلةفيألولس3انأاسنشرثم61
لمطنةالمفيالحهدديثةاخهاكانتفذكرة31فيمرإكثفياالسالميةالصحافة

الصحفجمورةا7سنةالثهءورجفرلمنشئهاالمغربلسالطجريدةىاليالمشار
واضهرهاجريدةاكثرمغالمذكورالعهدقيلمراكشفيظهرإنهالمعلىمومنالبالدتلكفيةالعر

المغربفياالسنقصاثماللبنايينوسليمكسانيفرحىعيمهيهالصاحب8881عامالمغرب
اهسنةالسعادةجريدةومنهااابضاللبتانيبكيزابرهيملمحررها0591سنةاالقصى
االجنانيلرمولييعلمحررهما6091مطالصباحوجريدة
ىبيةالنسائيماآلعرالمجالتعصوانهامقالةبازجرجمبانشاا9حزيران03وفي71

بامرهاتطمجلةعمثرةارجفدبهرمنهاويفصفحاتثألتفياطسناءمجلتهفينشرت
ببعضالخنويهفاتهكنبيروتفيرت2االثيالمذكورةمجلتهعداماواالمصكشدريةالقاهرةفي

البرنسيوايثانيةالقاهرةفيحبالينلويزاجتهالصاالفردوصاوآلمخهابخرمجالت

بعةوالرايةاالمعكدرفيحدمسهريملصاحنتهارةكهـ1والعالثةالمنصورةفيهانجفطنتئهالمذ
باالسعكندربةفرطللميملسهالمودةواظامسةالماهرةافيشدرافاطةانشئنهاالمرأةترقيةجمة

4كانونبتاريخنشرهاافيونوفانهاعبوتاصفثمايخاتذخرىامقالةبازولجري

بعبارةالعالمفيوتاريخهاافةااباالىفجهالعوقدالبيروتيةالجبةفيث091أفانيا
صدورجعلاناغهـرالخريرصناعةفيقدمهورسوخمباحثهودقةمنشئهادبمءعليثدلثمائقة

منبدال7581عاماالخبارحديقةومعلها8381منبدال381عامىالمصريةالرقاغ
8581

النيالضعمةمجلةفيينشرالمعاوفندراسعيسىاضذ0191ادار13ومنذ181
علىةلالعرافةاعنمتابعةمقاالتدممثقفياالرثوبمسالروبمةبطريهنصدرها
التعنيرفيالىكاكةمناالولدورهافيافةاعلجهماكاثبينانهمياحثهمميزاتوكقاالطالق

نشبردامفةوبراهينشنىامثألذلكعلىاوردثموالمعافيمالكبالغةمناالناليهاكتوما
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الدورينعنبماكتبهدةاالغايةداوفدفيةالصهـباحثهفيالئنقيبثصدةمنعاناهماالى
نولمامهجقوهالذينخينالمولجمعمناكألالموضوعهذافيامهبانهيثوالئانياالول
أذالمجبفالبهاالموثوقالمصادرمنظلوهاالمياحثاصعبمنلعةالعرالصحافةناديخفيابئ
عليمعطمذيفوقكلوربكاليهابالشارةئأدتهذضائقبعضافنديعييىصدفنافات

فيةالمطبوصاالمبشرجمريدةالصحفصدبهركثيرمناجملانهالمفجدةالمجاثإلفيراينافلقد
81فىاخةباريزفيالهولابوبدةجرونسب5العهدفدمةفيةلالعرالجرائدثالةبوالجزائر

الخيربدقيجرجعلثمأليالمشاركتوراافادنالهكاليستوصابونجيويسللديهور
العبرانيبالحرفئطبهانانهحاكانتاإلىئيثرولمتونسمنبدالالجزائرمحفببنالبستاقو

فياصالالجلالمسهوهذاالىنظرهالفتنازصلىبمدينةمنزلهفي1191سنةبزيارثهثرفضاتولما

بينوغيرهاإالرغولللويافصإباوالمنثقدوالمصريالققمأوااخرىطبعة
انهيتشثىظهورناريخفيواخطامجألتانهاااللثءالدورقيالمصربةالجرإئد
التيالجداولوبينناثرهاالثيالجداولبينبالمقابلىيتفمحبعضعلىخربعفهااواقذم

بذلهمااالطالقريشوالذلكانماصالتاليةاألجزاءفيننهثرهااوابىهذافينشرناها

مقالةلمأفندولعيسىوعمالفوألامانةجمكلضدعهاالثىفةالمعأتاريخعنالتقيسقفيالدقةممن
الجرائدعددإننيهاوبمر673ة9داطسنةرةالقاهفيالمطبوعةألزهورامجلةفينشرها

ائةبعوارالفاللقلءن1191سنةايالهدذلكفيانهاكانتءمحيضئةثمابلغالعربية
يدناكدناوقىتموجوداكثرهاجمنة

خطبةالقاهرةفيالعبمجربدةنشرتا01لاال3يئتشر73و5يغبتارو91
فياالنكيزباالخاللدفيعليهاتعاتجتالتيواالدوارمصرفياهمافةهركزعنوانها

رالوطنيالموطساتىاصفيالرافيالرحمنعبدالهاممماالقاهااظطبةوهذهعشرعمودآاتني
افةااخياراظطبةهذوئتناللبركسلمدينةفي0191سنةمصراحمرارعقدهالذي

وامحهابحسنباسلوبالحريةاوالتقييدمنعطبهاماطراالمذكورحكلاالحتاللبعدالمصرية
المحتلينذمفيالمغاالةالتخلومنالجتهلكنملعم

التقدمجريدةصاحبالبشبرالفورتىنشرالسيد1191الئانيمهركانوقوفي02
يةالببويورالهدىجريدةصفحاتعلىالنونسيةافةاثاريخعنمقالةتونسفي

لجهانقفلموكنناالثونمصيالجعالبيحمدالسيدافادناكثيرألفوائدكاالذيولضافبةوهي
السيملهذافيالسيمنبذلناممابوتهارغلنقوم

البنانبةاؤالمممبملةفياكرانسطاسنشراالب1191مباطكرأل113
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زيادةدهبكلقلميحاومقافوصفهابغدادمحافةعنمحمفحة83فيئقعمسهبةقالة
ةتجرسونفسنقادةبعينوالسيفاتالحسناتمنفيهامامبينمنهادةوادبهرصفانهلمستزيد

ويسعونالصنيعهذالهيشكرونالزوراءادباءانفيريبوالوالتاريخالنةضدمةالغرضعن
للمعارفمهداالغابرةالقروزفيكانتالثيمديتهمعلىباالنخاراليعوداكثرهاالتيجرائدهمرفيفي

العياسيينالخلفاءحمدعلىالعربيةابواآل

وممثىءجريدةفرعونمجلةصاحبحبببتوفيقعوذاتهاالسنةثمياط7وفيأ33
مخطوطةكبرىصفحة41فيئقعالقبطيةحافةالصأكالعنوامقالةالقاهرةفياالكسبرس

عالتهاعلىاطقيقةاوردنهالتحيزوالمحاباةبالطائفتهصصعنماكتبهفيوافاددفاباليد

قلناهاكثرمابراكدناوقدالمدخمايوافقمنهاوحمسبمالذمتحقممابالمورفلبراماممسئ
المدققالمنصففيالانيروايةعلىالقبطيةالصحفعن

المشيرألجريدةماحبعيسىبنالطيباكتب219الثانيتشرين93وفي33

جارالتضمنصفحاتتسعذاثوهيلطلجخااجمابةالونسيةالصحافةئاريخفينبذةثونس
وماقاطبةبمرهاوقدوتدقيقونزاهةوصدقباخصارالمذكورالقطرفيظهرتالتيالصحف

عبرانيرفالمطبوعةةالعربيالجرائدسوىمخهافاته

ابنالممننتافتاسابمارصبااتمعلقةاصلطتاداتمنطيهإالطألعاممنناماهذا
تاباتاكمننبصالضعيفراينابدااعلىالمجثداهيحملناوقدفياالاوالعربياللسال

وحاشاالىعرالميدانهذافيسبقوناالذيناالجالءبهاباصيميخااللقيقةتوصألالمذكورة

ردواكالخيةصالحفيهمنعتقدالنناقدرهممنالخفضاومساغطمممالعملهذافينقصدانلنا
سبيلفيالمشالكورةهيالمسهمنلهممامنكرمنوليسالشربفصالفنهذاضدمةفيغابةكلعن

اآلدابعالمفيالرفيعةمترلتهمعلىايئناءلواءوؤغمبفتخدثالتيفةالصثمانئعزفي

الراخالؤصا

العربلدىالدوريةالصحفميئتوجوه

فةااصطالحاتفبهاتبعوااممئابالنمبتكرآااكثرائماةكانالعريالصحافةظهرتلما

االخبارحديقةمالفاظهاكقووتروقمعانيهاتطيببامماالصحفوافلفالعمراهلوذوق
إتسفيالنريينحذوواصكيثفشيئاشيئواتوسثموغيرهااالفكارونزهةومرإآالحوال



اكمانامماءااالفرنجعنددرجأكاعندةدرجهكذامحفضاعلىواطلقوهافعؤبوهاوالمجألتلجراند
والتمدنوابخاحوالتمدمالرنيواوالعسرانوالمدليةوالحضارةواالياموالفجروالمباحوالوفت

والفيوموانووطبطاواالسكندريةرةالمدنكالقااسماءفييضااوثبعوهمواالصالحوالهضة
وباريسوالبصرةوبغدادوالموعلادقيةلألوابلسوطراوحمصمشقودبيروتولقدسواوالخرطوم
اكسيكوصدىيلوالبرازوزنجياروتونسومصرالدولكتركيااسماءامطيموقسوديرالقر

الغربباسروطودانوالىالهرينبنونطوفلمصازوالحيةوروالوالياتاليماالإءاماو
والبيلواالمازونوالفراتواكوثروالينابيعكالمجطالنهارواالبحار6اسماالقبيلهذاومن
وعرشاتنوصعهيىواكرملطنانالجبالإسماعومثياوالشاغورالعاصيونهروبردىواإلردوني
اسماءتليهاالجنوبوعدىربوالمترقوالمهاتكالشرقااسماهاوملطبلوواثمطم
العالمينوجريدةالجديدوالعالمافريقياكوكباميركاكوكبكقولهمالقارات

محفهمبعضبهافدعواوالسياراتاممواكباسماءاستعالفياالفرنجفيوجمتابوقفدصا
مثلهمواتخذواهـالمشرقونجموالثرياوالمثهابوإقروالمشتريوالهاللواكهرةثهىاةوهي

واالستقامةالفضائلكالعدالةامماءذلكومنواالظءاواةوالمبةالحرالدستوراتثألتبر

والمحبةواالملءوالروااليمانالموالصواالظ4والوفاثباتواوالحكةوالصدقوالحق
ومجلة6الشثاالسنةكجلةولفعلىإووالنبراسوسوالفانالنوركالمصباحعلىالدالةاالمماومنها
فنونكاكراعةووالصناخلومالعماءامفيايضاآنارهمإقنفوثماآلفاتكالطاعونعلىاوالربيع
وجروادابواالوالنالءآلوالبيانوالقفاءوالشرعوالحقوقواالقتصادالمساحآلومجلةواتجارة

انخليوالطاسةوضاعتبالخرجوحطوكراكوزوعيواظةالمسضالهزليةكقولهماالمماءفيمجراهم
وحمارةمنيتيوحمارةوالجامموسزتارةوابوصقاربووانظارهبوواوالكألسةوالحهـشايقياهألله
يالكركووالعصالجدنا

معلىمحففاطلقوهاالديخاكنبفيالواردةاوالدينيةاالسماءاسنعالالىافيينابعضوعمد

واكنيسةةولييهاةممهنيواىفةوالخالوإطرمينلصخبرةواوالمسرةشةواعةواكالصليبتبركا
الفاظفيبعفحهموركباالنجيلننثاراجارعنواداودظآوالفاتيكاتىوالمجمعكسيةاالرثوذ

واللطائفالشرقوفتاةالحليسوانيسوالحسناءوالندوالعروسيىوالعروالفباةببكالفنىا
معةبالطعألفةلهوماالنباتنشبرالىاسماعلىعمبعضوعولهجببةثوايوالتوددوالظراثف

فرةواوالفردوسوالمرجوالجنينةوالجنةوالجنانوالرياضوالروضةانةوالربستانواةرةكا

االسالميواالسدوالطاووسوالغزالةالحيرانكالخلةإمماءعنقللكوارهورفيوافرات

الصوتعلىالدالةاالسماءعطيهابنوفمطارةواالطبعسوبوياالبيضوالفيلالمرفسيواالسد



االهراموصدءالصدىورجموالصدىونفيراطربالطربكالئفيرونفبرسورباالتا

ومنواالرغولوالمجةالمغربولسانالشرقولسانالعربولساناطالولسانبابلوحمدى

والطاثفوالطوافوالبريدالنكابوائبلىعلىالدالةاالسماهمنهاستعالاهذا

المصريوالرائدالتونصيئدوالرالنيلورائدوالسفيروالسيار
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القاهرةفيخمانيالهالصدقمجلةمدير

والخطيبوالمحايإأندسواواالستاذشامواطبيبنكااعلىتدلىاسماءالىعفولبعض

راءوالمناروالطضوالبيرقوالعلمواللواءالنخاركالسلطنةواالعظمةالميشيروغيرهارشدواوالمبشر
ئضاتواالملوكوطوالىالخالفةودارالصخقاللواوالمستقلوالمجائيوالممتازخروالمببروالمفش

وابيالمندرسةكاالهراهادرالمدنالعتيقةثارااليتناولبعفهاويصبارفينياالىواالخافضوضيا
اكبرىالعلميةالمعاهدالىمنسوبهومااوفوالالصنانةومنفيىوىونيضوالفسطاطواألرزالهول

منصورمارشرصواعماليةالسورالعلميةوالجميةوالشرقيةوالكيةكاالزهراثعمهيرةالجمعياتاو



ايم

اوالطوإئفاووبالشامماءيعإرعنوغيرهاباسيةالعالمالجمطوفيوفيقواكاوثئوالعروة

واالخاهالعثمافيواالئتالفالعثماتىواالتحادبيالعرواالئحادالعربوغضةصامآلجمريدةالقبائل
اكرديوجرإبالكاثولكفاطواالالفتاةوالمارونيةالمصريواالتحادإالساليوالعالمالعماني

االإالممائىلدىوالهامتئنسجلملجرائدهماهاماستعالفيالعربمحافيووتفرد
وبعضهمالغانميةوالرسائلوالشدباقوالصادقوالحافيكسركيعىاسمهاعطاهامننهمندرما

لمشاهبرالراسماءاتخذوغيرهمهواكورإءوالمحروسةوالفيحاءالبلذانكالمثعهاءنعوتعليهااطلق
السالطينبامماءفنمنهموقمعموحذاموجهيبةالدىاوابينواسوابيالحصيالنسابماو

موالمنهباسوالهوفرعرنوالظاهروالمعتصمادثوالىوالمأءونشيدلىواالءرابموالخلفاءوالملوك
واليوستةوالبورعةاالكسبرسشعملوهاكقولهمفااالجببيةاالمماءالىضرورةبألولجابعضهم
اولمطسنةعددهإلىهورمجلةبانشربعبارةالفصلهذاوتحتتملريفاوتلغرافالجديدةوالنلغرافات

وهيالقاهرةفي

لوباالملطمةاديةثآلجريدةفاكبرسضيقتهاعلياسمهاينطبقالالجرائدماومنال
وتصدرواهامصقلارإالصئتلقىسياصيةجريدةمعنىيفيداعهاانحوعاالسصفيمرةيصدر

البيروتيةالبرقعنهقلكألكالليلفيخرىواالنهارفيهرتيناالقلعلى

مكاكلافصا

ممومافةالصاعناثريةوشذراتتاريخيةفوائد

عاصبنوعمنهاوالعرنية

هـومواربهثيرةمتفرقةمصادرمنالطويلافتطفناهابعدالمجثشنىفوائدالقصلهذافينذكر

ممومافةبالصلحطقالتيالتاريخيةالشوونمنفيهالماواالختصاروالعلمالفكاهةبينمعةوهي
ثاراالعوالباحثينالثاريخعشاقكبيرلدىإعتباراتالمعلوهـولهذخصوصمامنهاةلوالعر

ننشرهاانفاحببنااالطألقعلىمجلةاوريدةاوكتابفيلمحانشرهايعمبقلمالنةالضيقة
وهييالضادالناطقونعطيهاليطلعاكتابهذاصفحاتعلى

الريههيفةاوهيالمسغقنل119سنةبانكينالعالمأفينشئتاجريدةاول11

ثرآاصفروبلونصبااليومفيبراتئتشرثالثانهايحثاآلنحقتزلولمالصينطكومة
ارابلونومساابيضبلون
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االمبراطورههدتررومهفياليوميةإالعماللماوروبافيظهرتجريدةواوال3
للمسيحإالولالقرناواسطقيصرفييوابوس
الصينعاحمةبمينفيالخشبعلىمحفورةظهرتكنبواامطبوعةزيدةبمواول3

اآلنحتىحيةتزلولملقريمانفراربعةمنلى
ا66مطكزولرنكانتالحدثةالطاعةفنانتشارببرزتةجريىواول14

بايطاليايةالبندقمدينةفي

5661عامصدرتالفرنسيةالعالمجلةمميةمجلةواول5

3071ادار11فيظهرتاالنكليزيةإلكورانالدايومجةجريدةوإول6
بوسطنمدينةفياالخةننيولسنربوسطنيدابىالعالمفيظهرتجريدةواول7
الخدةبالواليات

عندماكانالقاهرةفياال99سنةاالولنابوليرنأنشأهاالتيهيةعرجريدةواول8
يونابرتالجؤالنئذ4واالنيلوإديفيالفرنسيةصملةلمقائد

5381منةالنرنسيةازميربريدجريدةالبمانيةالسلطنةفيظهرتفةجمواول19

بعناية3381سنةالقسطخطينيةفيظهرتثأوقاخلقوءبتركيةجريدةواول01
حمودالسلطانعهدفيباشارشيدمصطنى

5381سنةنواحيفيورزياندرإوسالعالمكانفيالجرائدبجمعاعنتىمنواول11
ضمنيثاريخالففانهليهاالمشارورزيوسندرااننيافىلصاعنحمنولوا31

4481سنةالى5061سنةمنلمجيإخبارجرائدصفحة003نحوفي

4581سنةاالستانةفياالحوالمراهيعربيرصانشأهاعربيةجريدةواول31

الحلبيحسوناقهلرزق

سنةمحنتلفةماكنافياالنجيلانتشارعناخبارمصورةعربيةجريدةواول1
يروبتبفيإالميرحيينلرسلين3681

لويعىالقسانشأهاافئاممةمعاتىمنشمهجممصورةةمجلةءريواول151
لندنفي7781حزيران51بتاريخالسريافيصابونجي
حيفافيسابقافرنسافنصلغلياردوهنريالعربيةفةالمعنمنكتبواول61

881سنةالقاهرةصليةقىفيموظفماكانعد

صنوخيعقوبللثيخباريسفينظارهبواجريدةانبامرصومةعربيمحيفةاول71
881ألالثاني33كانونبتاريخالمصري
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02فيالمؤسسةالممريةالوفاخماليبحتىمننشرةنزللمبيةعرجريدةوافدم81
القاهرةفي8281الثانيتشربن

سلبرومدينةفى0981سنةكانالصخفصلمجمعلمحولعينتأسسنادواول91
ذلمجيى

وفاوستغوتنبريوحنا

الحديثةاعةاللبفناخترعمناؤلوهما
العالمفي

3981نيساناهبتاريخاميركابهوكبالجديدالعالمفيظهرتبيةعرجريدةواول03
بروكسل3981سنةلمجرائدكانمعرضواول13

العاممعرضخااثناءانفرسمدينةقي4981مشةمحالنشىءمؤتمرللحمحافةواول33
3



أرصالنأميناالميركانلصحافةعامامستهرآريمةفةرممربيافيصواول32

امموجعاحمةشوكهلمافي7981سنةاللبناني
باريسفي9981مطانشئتللصحافةمدرسةوإول42

صيؤرافيجرائدناامحاببهمة0091سنةالنأمةلالعرافةللصموئمرواؤل53
ةالمتىبالوالياتبوركنيومدينة

البشيرجريدةوحديثاعددقديماالعربيةفابهيعبينصدرتةوابهل62
عشرلىالئاالونللباباالفضيالحبمارياليوبيلفرعدفي3091شناط3فيالمنشو

بروعةاوسعووبحصويوهو7091عامبرىلفيتأسىفةللصتمواوف72
هالعالمفيوالمجالتلمجرائد

ثسيآلإصروفلتوذجواكةالعربيةالطباغةحروفلصفلةااخثرعمنواول82
بونسفيمابقماموزالىجريدةصاحبالخوريافنديرشيدالجرائدكانانتشارلسرعة
8061مشةايركط

حدبقةهاءظهوىعهدعلىشةنهسينلمروراحنفاألرسمياافامتةلعرجربدةواول92
8091سنةاالولاكانون3فيالبيروثبةإالخبار

البرتيملكهاحموميةإالمجاميعضألإالفرادضاصةوالمجالتلمجرائدمجموعةواثبالر03
واللغاتاالسماءنحتلفةمحيفةالفهعددهانحوهويبلغفوفنثدي

السطورهذهطرازيكاتبديفييبيمدكهاوحمدهابيةالعرلمجميماعةوأوسع13
محهاكلعلىتطرالنيوالتغييراتالتقلباتماعدامختلفةومجلةجريدة0031نحوتبلغوهي
الشرفيةكالسربانيةافاتافيرتظالتيفامنسةنجموعةايضطورالهذهىكانبو

يةوالمالووالصيثيةواليابانيةواالردويةوالتريةوالعبرانيةوالفارسيةواالرمنيةيةوالنر
البحيدةموبالثألسنةمنوغبرهاوالجاوية

الميألدعدفيذلكفكاتاتصدرلماالميركيةافةاتاريخفيمزةواوكل23
2191سنة
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وسالمحاافصلا

حسنيعطابكء

وقفوعرالذين5ناشـامنبالمراشفانهالطيتةالماثرمنهالوبرالىجملاذمااحدكلمجهلال

ونشرتواالجنبيةآلالىطنالصضقرطةولذلكوالملةوالىطناالدبدمةسبماحيلفيم3حيا

إالشانةفيفنونثروتندبهرآلوالتركيةبيرالهرائدإفئبفضلىإزرارأترجمتهمعرع
راناومرضاوالمصورةةيلهالجروالمحيطولمفتاح1وبالرقيوطنالىثم
سلمثاهيأمنهافندبهراالجنبيةفااماالمصربةمحفامنوغيرهاالعثمانيةبةالرأو
ألهكا351سوجريدةرومةفيئأه3ومجلةمبارفيأولااءثهسااااا97وفيلندنفي

العظيماتبعباليسعادتهامتداحصكلىفاطبةابهعثفانهاوكيرهااهرةالفياا3األاأألومجلى
نحوكلالمبرورةواالعمالالعموميةالمناغجانببالحيدة4مسايالىراشارتوالوؤير

والملللال

المثهمهذامسمعيالعرلعةافةااتاريختأليفكثابأعليعزجماخبربباخكادوما
الىةحيزالقومنخراجهعلىعزائيوضديواطرالعمللهذاارتياحهابدىحتىالجليل

عددهالبلغالتيبيةالعروالمجالتالجرائدمننفيسةلمجموعةنيوأمنهفنادركرماالوجوددائرة
نيبعثالتيإلىسالةنمواليكالمذكورمشرويفيجماالستعينمخضلفةمحيفةوثالثمائةنيفا
الشأنهذإفيبها

الخالليماالمفضالالفيكونتجناب

اطلعنيقدانهوالمعروضالوفيرواالعتباريلالجزالخطيرباالكرامجنابمطرظاسأل
فيهنؤغالذي31ريمخطابمعلىنقوالافنديمماديمترياالديبالكاتبصديقناالخلصالمحب

بامرعنايعكمولماكانتعنديالموجودةالعربيةالجرائدمجموعةعلىاالطالعفيورغبتمبي
ئقديمالىاالرتياحبمزيدبادرتفاقيالمستطابوايثباءااللمجابلمزيدموجبةدابواالالعلوم

لقبولهايمرثاراجياثاراالونفائساالخيارنوادرالحاويةاجنابمصبةلمهديةالمجعوعةهذه يعرفوتشرينياالسالماظفاءفيإالبامحملىمناالولالمجلدمحوفاءروتدبموالعنوان
بفضلالمتينالوالهدعائموتوطيدافينالثعارفعرىتوثيقتمئىافاتيلماموااالمورمنلجنابم
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واحتراماتىيمااعتناريآلاكرلذاجمممررآميةالههيموومظاهرالعاليةمناقبكم
الخلصصديقكمافندممعاليكمودإمتالعظيمة

عطاحسئي8331سنةالقعدةذياول

متوسآلواالحساناالمتنالوعواطفالشكزانعباراتلسعادتهارقعالقلبحميمفن
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االدبمنارةعلىمرفوعأالوالربانيةاعناتبعينهءقيانانيةالمولةالالى

لخبفىحياؤتربهةضألصةاصردانالميردطلدبهرهتخليدآرايتوقدوالعربوالتركالمجمبةيئ
الذينمشاهيراكتأبتراجمقلمخصوصافصاللهاوافردتالقرونممرتجلىمحفوظهاثاره
اكقابهذااجزافيعنهممالكلسيأتى

مدينةاشرافهنبكحسنبنمالحابناميرالحجبكحسنيحسنابنبكهوعطا

اجدادهيتسلسلوالقاهؤمدينةفيمالدية89311881الحجةذيثهرفيولددباربمر
المدارسدضلاظفارهنعوميماومنذاالناضولبألدفياالكرادبينالمشهورةالعشائراحدىمن

المدرسةمنخروجهدبواالونرالنصيبمنهانالحثىواللغاتلىمااتحصيلعليفانصبالعالية
المعارفوممائرياالجظالتارتدرصفيتعوقافازداداالساتذةونخبةالعلماءصفوةعلىيترددذإ

اعألقمالماصارطحثىوقادةوفطنةطىيةبعينالحديثةالترقاتسيريراقبوكانالعصرية

الىجلانهعنهاصدهمقالوقدطةامعانيمنمئبكلافصرقرجومومحنوصياسيا

31زجوانفقوملتهوطنهضدمةالجلنفسهوبذلبالعلومشغفالذياوحيدالمثريسيالمه

العامةاإماحدسبيلفيمالهمنكبيرآ

اللسانالىإقلمهترجمهثماالسالمفيخواطرإمصراتأليفكتابهاعمالإكعطاواستهل

إقبالالتيكثرالعربيةاسةطبععيد3احتىوامصعةشررةفنالاسالمطراتظأباسمالرص
االمةتاريخيتضمنوواالسالمضلفاعفيااليامحلىأايضماكتابوألفمطالعتهاعلىهالقر

مشاهيربصورمزينوهوالعمايخةياحةالمهتابءصولهاالنالىالهجرةعهدمنالمحمدية

اقطارفيهرارآساحانبعدأنجزهءؤلفهالقديمةواآلثارالمهيةالمشاهدورسومالعليةالدولة
اعألنقيللمطنةالىالفيهفشرحعناصرهماخألفعلىنهابسوإمتزجالعمانيةالسلطنة
الكتابوهذااافيهاقطالتيممواحماواوروبامشاهدوصفعلىقىوابعدهوالدستور

الدولةأدوافيهشرحالءحماندولةوجودفياالسالمصانةدعاهاخرحكتابالطبعقى
الشرقجةيةسبااورخفيالنظروبعدراءاالسديدحاويمسفرآنجاءاعمانيها

فيصدورهاذدالثيوميةاايةسالمهوائياجريدةفيطحاكلورأمآثرهثرثوكل

نشئثاالتيالشرقيةمحيفةاعارتحثىقهقثاتمنفيهافاودعمصبعةكبيرةلهاوانشأالقاهرة
تعودواصألجةاجتماعيةبمقاالتالعمانيتقأللإالحقرقعنفداقعالقوميةالمصلحةبخدمة
والشرقيينالشرقعلىواالسعاديربالخ

انخدبنةثماالعامألعضوآباريىفيالعلعيةالجمعيةعينتهاالدبعالمفيلشهرتهونظرأ
خطبةوالالطلبفلبىأل6مسرمدينةفيالسضويةحفلتهافيفطابةالجغرافيةالجعية
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يالذاكتابفيالخطههذهوئشرتعامةوالشرقيينخاصةينالعمايعنبهاداغثفيسة
المذكورتمرلل

بالتعادءقواالذاليداظهـركرمعملوىجةاالخألقبدماثةالنرجمةماحبواتصف

4مبادونزاهةنفسهبشحهامةتشبهدبراهينكثيرةالقولهذاةورولناودينهاخهلوالذميم
بالطائفةهذهلمطرانامماتوافرةماليةاعدةبمهاالرمنمنإطظلمبهوبيتبرعانهذلكفمن

وقدوماظرطفيالمارونيةالطائفةلببابهخيسةةمساعلىلامناخربمبلغايفماوتبرعالقاهرة
لسرورداعيذلكفكاناالعظماحبرقداممةالىنالظكلذاائقريرالمارونيةالبطريركيةرفت

إبلىمةفيالعاشروسلاليابابمقالجةحظيسائحارومةصلىعرجولماوامتنانهاالفاتيكانيةالدواؤ
كايعاملإالعظيالحبرعاملىقدوقداستهالتفاتموضوعفيهاةكاندقيةعشرينمدةخصوصية
يمةفىاآلثارالوسائراممتبوخزائنالرسونياكرمبيمتاحفعلىباطألعهوامرنباالاالصرإء

ولىاالفى4طبفيرابميوسغريغورالقديىوسامواهداهتلطفثم
صدقعلىالشاهلهكرفثمسابفاايرانشاهالدبنمظفربمقابلةباريسفيوجودهاثباءوتشرف

الممنوحصدرعلىبيده4وعلةالثانيئصيرخورشيدمامومنحهثجبهبهايواظهرالمليةامانته
مناالولصريبالثرفصماماعألماتبعضايضاونالالذهبيالممارفومماممعال

الثانيفالصتمغاالولىلىتبةواهالذهيالحجازمداليةثمأالثانيالمجديوومامايراندولة

الول1عمانلخرووسامبمسلطانمناالولىالصياحنجمةوحمامواحرزالعمانيةالدولةمن
وغيرهاوعمانسقطصلطانمن

دوليءالدينعزاالميريوسفصةظزيارةفيقابل0191سخةإالستانةالىرحلتهوفي

االميراهداهوقداالنقبلسواهمصريينلهلمماالحفاوةمنكوهلدىفلتيالعثمانيةالسلطنة
لمةبمقافازبكعطافانذلكاعلىومايإلهبخطوممتوبماممريمباممهمتوجارسمهاليهالمشار
السكلتاليسعناوحثمبانعطافهوكلثمرسوفاهدوهوغرئاشرقواالمراالملوكمنكثير
ءواالالسياحوكيارلالرطلعظاءعطوكرمهبلطفهاجمتالعامرةدارهانالمقامهذافيعنه

النيوادبيزورونالذبنيرهمليغاالعألم

وتوسغالوطنةوتعزيزاظيردعملالعائدةمساعبهجميعبالنجاحلانجمانهافهنسال
المحروسينانجالهويصونوالعايةوالهنابالعزمقروىطواعمرسعادتهيمغوانالمعارفنطاق
وخيرالمسئولبناالكرميناكرمانهالصمدانيةعنانهبعبن



عة93

بخاافصلاا

الجميلمعرفة

الصحفمنجالملدماارسالفيالمساعدةيدنيمذواقدواالدبباتاالدباءبعضلماكان
حماستهمعلىالثناءالويةارغانهناعليتحتمافةوخدمةتعزيزألمشرويوالحديثةالقديمة
صدرفيىالتوطئةصفحاتعلىانشررسومهمافتخارجمواننياالدبيةوتحوتهمةالعر
لحضرإتهماقدمبةقاطبالضادالناطقينفبلسانبصنيعهمواقرإرآتنويهابمرنهماكخابهذا

الشعراءافواهبعلومممهموتحدثتاالعوامتوالتفضآلمافضيمليبقىالجميلمعرفةعيارات
2الهجاحروفعلىمرنبةاسماءهماصرداننيوهااالقالموحملة

جمآلافنديابرهيماكريموالمثعهمالشهيرالمحايابمرحفرةالجعمةمقدفي1
رةااوالمجالكاتالجرإئدمنحبيرةمجموعةاهدانيفانةالثاهرةفياالحقوقيدةجرماحب
مطالعتهامنوبستفيدبهاخزائنكتبهليزينسنةعشرةنهسفنذبالخقاطهاعنيثدالوجود

العالمفيياوقديماظهرتإفتيالنفيسةةالرافيكتيرمنطعلىالمجموعةتملوت
ايمابهذااخرمنمحلفيورأمزروترىكه

باسمهالمعروفةالهزليةالجريدةوصاحبنظارةبابيالملقبالمصريصنوعيعقوبالشيخ3
مكيرهامعاممثيرةجرائدهمنكللديالموجودةالوحيدةالمجموعةتىارعملفانةباريزفي

إلمكانغيرهذافيرمىنشرتوقدالعورت

تونسفيالمشيريجريدةصاحبعيسىبنالطيباالجماعياكاتباحضرة3

دمنذالنونسيةاالمارةفيبرزتمختدفةمحيفةثالثيننحومنعددباولنيافانهالخضرا
اآلنالطبعيد

الجزاؤمدينةفياالحيامجلةمنشئةديريونطالسيدةبةالمستعرالكاتبةحفرة4

النرنشةالجزازيةاليالدمنعديدة2انحافيالمطبوعةالصضاكثرنيجمعثفقديقياافربهثمال

بهانةباسمءاالصليينالجزائريينعندالسبدةهذهوئعرفوغيرهاوروسباالمراكشبةلعلنةوال
كافياءفاتىاوىرياف

هاالهرةافيدابقالفكاهةالمجلةمنشئنقوالافنديديمنرممالمفضالالعالمحضؤ5
يتبسرلىلمافماوالحدبثةالعنبقةوالمجالتالجرإئداهمعلىالحصوهـفيلماكبرعضلنفانهبم
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الصحافيةبمباخلافادنيانةفضألفضلىووزادوقداالدباءمنغيرهبواممطةاليهاالوصول
اكتابجمهذائتعلقشنىامورعنوتنقييه

بيروتفيمدوريخائيلبننجيبالمرحومارملةبسولروزاالجليلةالسيدةحضرة6

بالمحضالمشهورةزوبهااسرةعنإلىمانفديممنموروثةالوجودنادرةجمفولفاخهايمرمت
الدبيةاثارواالالعلمية

فانةبغدادفيىالعلوممجلةمنشىرزوقافندجرمىعيااللمهبالكاتبضرة7
بهاواتحفنيالعراقانحاءفيصدرتالتيالصنيكبيرمنالتقاطفيآوافرتبآعافى

الشرقفتاةمجلةئةمنهاشلبهليدةالىاالرعةوالخطاطةالبليغةتبةاحضرة8

فاوافرمنبعددليبعمتفانهاباياهرةالمصريةالجامعةفياشهيرةاالمحاضراتوصاحبة
لىالعالحديةالممرية

فيالمشرقمحغخيازاهـماحبالبسريهتحوإسلوالخطيراالبالعالمةحضرة91

السبلليسهلثممشروهيسبيلفيالمفيدةفمنعثرعليهماضداهدانيكلبيروت
يوسفالقديسيةفيبعناتهالمؤمسةالشرفيةاكتبةفياليهمحتاماكنتلمطالعة
ماللدىونشرهاعليهالمحصولالجهدوسنبذلىهناننشرصورثةانبشألمالثضاىونظرأ

ئحرقالمفيأعبئ

هالقاهرةفيالعمانيالصدقالمديرمجلةعمانافنديحمداممريمالمثعهمحضرة01
المصريطرالةمناصئرهاالعهدفديمةةوجرمجلةوثألثينبنيعفليثفائا

النجففيالعلممجلةثىءمنالمثحهرمصتانيالدينههاكجيرالسيدالعالمضرة111
وغيرهاوالفرسوالهندالعراقفيالصادرةتوابالجرائدكنوافربعددنيافاف

فيالمدارسممئبةماحبصفيرازخدييوسفاالدبإكاتباضرة131

الوافربالعدداتحفنيفانهكسروانفيومزارعهاعرامونالبباءالخيريةالجمعيةوروؤمسىبيروت
كتبتهفيمحفوظةكانتوالجديدالقديمالعالمينمنتلفةتانحاءبصدرتالتيالصحفممى

مرةلعاا

خزائنءضنهملينخحواالذينضلواالزااالعياتبعضجرهمسبقمنالىضيفابم
حروفترتيبعلىهماسماووهذهالصحفمنثوراتمنتيسرلديهمبما5ليتويمرمواالمعتبرة
صرسقديمتريوجرحيالعازاراسبهدروالمثيخالعوراحناابراهيمااللقابحفظمعايضالهجا

يسوامعلوفلوبسواالبالمارونيفافلاللهنضلوالخوريتابتايوبوممبازنقوالوجربهب
فساميشمائبلونجببزطهفيالملوفدرامعكوعيهمسببروتفيبرابثمديرجمريدة



جربهباالحدعدوالخورفسقفوسيةإالممكخدرفيبشيرفهميوممدالشريفالقدسي
طبفيالسريانيايوبباسيلواقس5بغدادفيالسرياني

بهاينتزالتيافيينابعضومرماعارونيالذبنلسائرالجزيلالشكرسدياظتاموفي
يدةوجراالدبيةالمطبعةمؤسسصريهساقديطلمالعزةعاحبوهمخاباهـهذا
فييرةامثماممأالهاللمجلةصاحبيداتربكوعزنلوجرجمببيروتفياءالغرالحاللسان

فيماروتالقدبسيةاخوونابميفكتابموغانمخطاربنبوممفالكاوليرثمتالقاهؤة
افخديوامينيلاإتديوانطونالقاهرةفيبدالمعرونألالمجلةاحبعدهـكيسطبمبيروت

بيةالعراباالزالتاليرهموغالنيلواديعاحمةفيالمعتبرةإكهورمجلةماحباالدينئتي
التويقونيعواللهبمرهمئقدئممنبفضلانالئرفوعةالعنربد

الثمابهاافصل

الىءالواعاظمفةالصط

افةبائتعلقالعصراطاضرلراعاظمعنمأثورةاتهيريالعرالجرائدبعضثناقلت
ايهاااضفنابمالثاريجةوالفائدةالفائقةوالعبرةالساميةالحكةمنفيهالماهنانثبثهاانفرأينا
الواحدباطرفوهيالمقصودلمغرضلمامااالرضومشاهبرالملوكمنلغيرهمبةمنسواخرممطاقواأل
لمزالىلوعدتالعمانيةالسلطنةعريقكنخلعهبعدالثانيالحيدعبدالسلطانفال

اتونكبريتفيالجرائدعممحرريلوضث
مائةمصأؤجسممااكشجرائدثالثمنخوفاوجعاايخماإالولنابوليونوقال

جمنديالف

ىمملكثيفيالشيطالمناقبعوكنكالقلمثااانتجملفيمرروسياانيالاقوالوقال
سقوطيسببانتماللكةقعرمنسقوظهبعدافبينلالبرتوظملكعمانوئيلوفال

الجديدةباطكومةييراتطلبونؤإونوال

المتحدةالوالياتالىذهابهعدهنرياالميرلشقيقهالمانياامإلاطوراالنيكيلبوموثا

لقواديمامئلالمنزلةهنهناكلهمانفاعلمفبهاافيبنابمثيرمنئخهحانكاالميركبة
هئياطيفي



حؤع

لاحضالومحهجحثلمجىأحئاىكبألل

وثىءرمحرأاقوكلثارعأمح2ثح
وعممرسحعهقأععالأائيجأكلطؤأئس



بوجيرفتحتاذاجهنمبوابةأحافالقاممافنزويالحكومةرثيسالسنيوكستروفال
ىالجريدةمحررقمصريرمنارتعشوكني

محافئقابلماعبدصعبةيةلقفانهاسابقايرانشاالدينمظفروقال

االسروالحبرالورقمعاملصاحباكوناساوددإكمميكيةجمهوررئيىديازوقال
كطبينيكونكاتبانيجبباالميريمالمتحدةالوالياتحكومهرئيسروزفلتوقال

ىالبالدهذمنانفارعشرة

الصحافيثحدالحشراتبينأانيااسصمدكلخربسيينماريوقالت
قصرناكألكخناالصحافييرفواسباياتعشرملكالثالثونسالةوفال

نعمةمدينةفيأسهـكهجريدةلبلممراكعثىسلطانلىسفوقالءوالي

مماالهعينمفاالسرالبستطيحونكمانالذيناعظممحكونهونافيفاذلكاعلمإتي
الىيستندالمسعتبلفيعليناالحالنونالطفهمبهمنرحبانواجباتنافمنوبهرهاوروحها

مايمتبون

قيلمؤتمربرلينمعاهدةبصورةجريدتهالىالباربميمالمحمكافيبلويترديبعثو

غطاءجمركالبرشرقعتمرهمموهمنالعانياليومفياتجعوافالالدولمعثمدوعليهاوخان
تحتهابلويترنحئنمادياذاكانألرىكبممبفا4ذالهضيلالمسترسلالمنضدة

اسرارنايستطلع

تيتانيكالناخرةحادئةفيغرقيأذاىيةاالنكلفيالمجالتمجلةاحبستيدولبموفال
ىالشياطينجمعرئيسمنظرهمنيرنععقالشامبيالكانب3191معتة

فيالعذابافضلوفياالاموتأالشعهيرإالميرصالكاثببرمميانارفىوقال

ىالقلمسييل
كاافيالضنكانجنةفيجمسوقاهـ

افكارأعلىيحويمابقدرمالدأمعةنولشويباكوفتركفلىوفال
كااالمةجاةبهاالنالجرائدانشئوااالنكليزيةالسياسةرجالاحدكباروقالى

الفحسناتهامنفياسيئاتافةكانتوالننلندنفيسفيرفرنساالمسيوءبونوفال

ىشفيع



ص54

ولىاالحقبة
السويسترعةماحارجالىافةامنذيمونثمئد

9719681
صىههه

كألوليالباب

هذهفيظهوتالتيوالهألتالجرائدانجاصعلىليش

احوالهاانووصفهامعاطؤة

ولااللىا

ةالعريفةالصميمؤت

يدعلىذلكوكانالقاهرةعشربمديبةالثامنالقرنختامفيالعربيةافةاسبزغت
العرمقالىذلكبعدارتقالذيبونابرتالجنرالبقيادةالبيلوادبجاءتالتيالفرنسيةاطلة

يفالشرالفنمذالتدانلبةغرالمؤتيحاوهكذااالولنابليونباممفرنسافييصريالق
الحدتاقدنسائرجراثيممعةلالعراليالدالى

ييدبرهابارمنمطبعةمعهاأحضرتقدونابرتيةالىإطلةراقتالتيالعلميةالنعثةكانت
مرسالبوسفيوحناالمستشرقفهوالعالمامابسيطعاملمخرواالعالماحدهافرنشانرسالن
هذهباشرتةمملواولااليامبمرهجتأثمالرجلهذادوميوفديلإورمزكفهوالعاملواما
كانىاليويةالحوادثاحداهاالمذعورةالمطنعةفيجرائدثالثنشرتانهاالعلميةالبعثة
ث4والثانيةنجالضادالناطقإنلغةفيالصعصةوهيالخشابسعدبناسمعيليحررها

فاهذهنقرضتاوتدالفرثسيباللساناكاوهتااه3ةمءةأهأسوالثالثةلألأصل

1081سنةبالدهاالىاطلةتلكبرجرع



حمأ6

ديدأعصرأسنة73بعدلهاافهفيضحتىالصحافةفوائدمنمحرومةةلالعراللغةبقيتو

لحكومتهالمصريةالوقاغانشأالذييةاظديوالعترةاكجيرراسبافماعليعدبفضلالفألحمن
بينوينهاللتفاهممطةواافريقيايمونبشمالامالكهافييدةجرصدرانالفرنسيةالدولةراتتم

صصشبئااللمبهممرئحربرلمجكلإتصإءبرإت اتءءأل
لىفييطولظإلمإفلرفهالجمن

ةبيالرافةاامامواضع
عربيةئفبصجملىانشألت

فردهابانكالدنيالكهذتم
الورى9بئإلساتاشالفرفعمت

يرابالاراأحرزتولذابئ
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االوسطالمغربعاصةالجزاثرمديبةفي81العامالمبشرىفانشأتإطنييناالسكان
الجليلةاممرامةهذهصوادونواتحقةلعرمحيفةباسمهاصدرإالملعربيرجلاولاما

ذلكوالجلظنإععاحمةفي5581سنةاالحوالمرامنشىءالحلحسوناللهرزقفهو
وزجمهمعلىالصحافييندبلمراءبالعندناالصحايةالنهضةاماميهإنصرابيكليمننا

هذفيبررواالذينالمسيحيينسورباابناصمنوالفضلالعلمارباببعمىافئفاقتنىاالطألق
في7581عامىالسلطنةجريدةصاحبوبشااسكندروهمفتشكراثارآتدبردروظدواالمهنة

يدرثواكونتبإلوتفي8581سنةاالخياربقةصمسىموالخوريوطلاالضانة

ماص1الشدياقأرسواحمدفرنساعاحمةفي8581ىباريسبرجيسمنشىءاحالد
ويوسف0681ىنفيرسوريةهمنثىاليستانيبطرسوالمعلماالستانةفي0681الجوائب
الفرنمميمالمستشرقنشر8581سنةوفيبيروتفي6681الشهريةالشركةناشرالشلفون

مرسيليافيعطارديدةجرمنصوركرلثي
صضثالثاالولىبةاآخرفيفنشرواالجللإالمرهذاالىالمصريونودطالمسلهتنبهثم

اليلوادىوالثانيةالبقليباشاعليلمحمد681هسنةالطبيعسوباحداهاالقاهرةفي

لطعاندوالمولمجيالبرهيم9681راالجقىهةوالثالةأالسحودابيلعبدالله6681
لمنشئها3681سنةنواحيببتونسصدرتالبيإالخباركانتائجىجريدةذلىالىونضيف
المقدمحسبن

البابلسيادةمةالتااوالعمانيةالوالياتيعضفينشئتارسميةمخهاأخرىمحفوهناك

وكذلكقدمثفي5681سورياثمتونسفي1681التونسيالرائدوهيالعالي
ىالزوراهواخيرآحلبفي681الالفرإتولبنانجلقاعدةالدينتلفي681أللبنان
ومجلة1581سبةفواثدكاجموعوهيبيروتلمحافيظهرتومنهاعطميةبغدادفيا968

السوريةالعلميةلمجمعية8681سنةكاالعلومجمموعومجلةأ358ىالسوريةالجمعيةاعمال
النشرةوفي3681ىاالنجيلانتشارعناخياروهيبيروتفيقاطنةصدرتدينيةومنها

لمعية8681كابولديشصورمارشرغاعمالوثالنهانبماالللمرسلين6681ىالشهرية

لندنفيمونحاللهلرزق86811ىوغساقرجوموثهاجدليةكجلةاالءمءبهذاالمعروفة
وهيحياربعهايزللمجمفةوعشرونسجاالولىالحقنةفيظهرانهمانةسبقممايتضح

يفنفانويمنناوالىوراوالفراتولببانياوسورالتونسيوالميشروالرائدالمصريةالوفاخ
ىالشهريةالنشرةانقاضعلىفامتالثيىاالسبوعيةالنشرةوهيثامنةيفةاليها

ماالطديئلىدظثمببانجبلمنمسيحيماكانا



ما8

المفمارهذابالسبقوكونفيهاظهرتالثيالممالكالىالصضثلكعددنستةراعيناواذا
صرمهبنهسيأتىكاوزعقياليافيامايفة61دهاوافيصدرفانهالعمايةلدولة
انالغربومنانكلرافيوواحدةردنسافيالجزائرواثتانفيوواحدةونىنيواثنتان

للوجودظهرتالمبشروالمصريةالوقاخأوالوميةالحوادثايفابوأكيرهذه
واهامىدوناالفربقيةالبقعةفي

لقلئمااللؤصا

0581سنةالىأشأتهالتامنالصحفانجار

ليوميةاالحوادث

ةالفرنسليوسققاثدأكانماعند9971هشةاالؤلنابليوناهاانمثرحميةيومةفةجم
وعهدبمثابتهاالمذكورالقطرنسبينحكومتهاوامسواذاعةمصراخبارحرلذالنيلواديفي
بالثاريخسلسلةالخشتابكاتيسعدبناحمعيلالسيداالدبيةالعلومفيزماولماإالى

حسنبنعبداللهمةالعالاصرهروىقيااحسنالممةبهذهفقامالمصريةالحكومةديوان
الواحدبالحرف4833صتارفينيالجبر

القومالليومفيهصيقعوماالديوانلحوإدثالتاريخفيكتابةنوهعيالفرنساويةالط

يجمعونثماصكاههمواماكنينهمدواوجميعفيالبوميةالحوادثبضبطاكنإهيدمزكان
لمنشالجيشبهيعفييوزءونهاعديدةلمخامنةيطبعواإلبعدسلفييرخلخصفيالمخفرق
فلمامجهموالحقيرلمليلمعلمةاالماخارتجديافإالرقرىمغغيرالمصرفيميمونء

اونأواعيمنالمجلسفييصدرماكلوتماققيدهوركانذيوانكاالىاذلكوارتي
يزلفلمفضةنصفآالفممنعةفهرفيصألوقزرواصواباوخطأاوجواباوخطاب
االقليممنارتحلىاحتىولصاهمنوجماكعبداللهواليةمدةالوظيفةتمكفيمتقيدآ
يتوفقفعسيىواالجتهادوالتنقيباليحثمنبذلناهمامرعلىقافلمالجريدةامماما

الخشاباسمعيلعنروىالجبرتياتالمعلومومنلقيقةوئقريرأاريخللضدمةمعرنالىءيرنا
فاستنادآالجيشجميععلىوزعهاوتنسمنهايطبعويوميةاالحوادثبضبطيعتنيكانانة
علىلبافعولىالجريدةالههوىاليوميةالحوادثاتلديناترجحالجليلالمورخهذاروايةالى

ريببنقفلمرايثتنشريومنتالنيبميفةاهذهافاوكعلمايطابقانهماساصتعماله



وكورتهنلعةالعرالجراثدئم9دفرنساحالكومةبعنايةتأسستالثيالنشرةهذهاننيذلكعد
1081االولتشربناءمصرجمنالفرنسيةالعساكراباىلدانطفأمراجياوقد

عنالةمةفييفةاهذهبمردووقديةندراالسفيوانكلتراتريهابرويقاماموابمسارهم
أولىنةاعدالبيروتيةالرثميدجريدةمذفىاليافيصالحإلتيخبقلمالشرقمحافة

كاتدملمكغيقةرولهماتخذواممحريونالقرنساودخلولماقالصيث
عمرهعكالادةبمثادببوشاعرأبليغاتجالجريدبمهذهمحررالخشابسعدبنإممعيلكان

العطارحسنالشيئمةالعالصديقهبعنايةوفاتبعدلجعالحجمصغيررشهواندتركوقد
شية5181لسنةالموافقة0331سنةالحجةذي3فيوفاتةوكانت

كالمصريةالوقاخ
قيضحتىافةالصفوائدمنمحرومةبيةالعراللغةبقيتمصرمنالفرنسيةاطلةخروجيعد

المصدحهذاقدمفاكادتيةالخديوالعترةاكبيررأسباشاعليحمدثخصفيقويمسندآلهاالله
حتىوغيرهمواليونانوالسودانيبنبييناالنكليزوالومعبلحروبعدالنيلواديفيترسخالعظبم
يوسفيوحناعةمطبفاشترىالمطرالمصريممكانبينارفاانطاقميعتوالىممتهصرف
ادتالتيالشحهيرةبوالقمطبعة381مشةاشمىوهكذااطيموزادوحمئنهاالمذكورةمرسال
الذينالعمالجملةمنالدمشتي3مساالياسكانبالضادالناطقينلجميعوجزيلةوافرةخدم

الحاثانباشاعايحمدراىثممصرفيعةاللىافنوخدمواالبوالقيةالحروفقاعدةاصطبعوا
فانثصاالرمميةالحوادثوسائراورناتهاواذاعةالحكوبنشراوامرئقومبدةجرايجادالىماسة

الطبيةالعينيفصرمدرسةمؤسسبككتورعوتابعناية8381االتىتشرين03في
وقداالنالىحيةفئالوالالخديويةالحكومةلطلساقجعلهاالتيالمصريةالوفاخجريدة

حيثيىبارمنعودتهبعدثطاويالطراغابنبكابميررفاعةالعالمالىوتحريرهاادارتها6فو
االلسنلمدرسةوناظرآسمآمؤبكرفاعةكالنالمصريةكومةاطنفقةعلىالكاملةالدروسلقى

شأنوعظيمالرجلبفضلتنطقبمصرنهضةوافرنهضواتالميذهءددمنفنبغ
ليةالعراللغتينفيبرزيئتمضطالترصالساناعدهابإولفيالمصريةالوفاخظهرت

االسبوعفيمراتثالتاالنتصدروهيلفئولملصةظعربيةثممةتركيةعادتثموالهركية
تصدرغيرمنثظمةالخديواممعيلواليةقبلكانتالحجممحوسطةصفحةعشرةاثنتيفي

بهاصةظادارةلهاوجحلاحوالهافرتب

فارساحمدوهمالعلمافيالواسعةالشهرةاربابمنالطهطاويكثيربعدتولىءريرهاوقد
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عبداحمدأفيواالماممعيلبنحمدالدينشهابوالسيدالعطاروحسنالبنانياالئدياق
سلماناممريموعبدعبدهعدثيخوالبكجمديالحوممالمهمصطفىوالمثيخالرحيم
المصريةالمصالحزيكساؤنكاابرجلفنوطثانومطبعتهاادارغصامااوسوامالعبدمملمانوالثغ

مرعيريظيرم

الماهرةافيالمصريةالوقاخجريدةمنشى
مصرنياوعزث1وهشتالذيالبطلكجمدبفىالعهذا
بمرهيفنىوليسالدهوفيتفنىحقلفيروىاذالمؤرخسدق
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يالمبشر

سوموالفرنسيةبيةالربالتايئ781سنةاياول51فيفرنساحكومةاإنشارسميةمحيفة
اليالدوشيمابجغزاالذيفيليبلويسالملكعدفيذلككانسطاالالمغربالجزائرفيوالية

الهلمايمونانالملكهذافشابرالمثهيرالجزائريالقادرعبدلالميرخاضعةالثيكافتالمذكورة

الدولبسائراسوةوالصناعةواليجارةوالزراعةوالحضارةالعلمسبيلإلىترشدهممنجخاصةجمفة
الىالةكرهذاباخراجالمالمامرصدرثمالمصريةيةيووالخدىالعمانيةالسلطنةسمااالسالية

صفحةكلوبصنحاتثالثفيصغبرجمهربافييتصدرصفكانتالحملدائرة
الجريدةولهذههالعالمبةلالعرالجراثدثالةدالحمفدمةحيثكوهيدةاصيعةار

الواليةعاحمةفيوميةااكتنةازائنفيواالخرىاالدارةممتبفياماءوظةاحلىمجموعئان
اكمانالىوااللت5091سنةالىوالثانيسنةء188الىنشاتهيوممناولهاادواروللمبشرثألثة

محيحةصارتحقتدربأبالمحسينتاخلىثماالصبادىفيريمممةعبارتةكانتالحاضر
درجذلكبعدوالجريدةبمعنىالخبريةالرسائللفظتااوالفيهلتعممموكانتاالنشا
المذكوربالمعتىالخبريةالورقةالاستعمنههابدآل

الشهيرخعربالىوظفةسنةثالثينمدةاولال4ارنوالسيدإرتاكانادولواالذبنواول

تولواالذبناماالمديراطانيوهوالئايةللمرةميرنتثمى8حهملماأس3هـثمىهـأهـميرنت

التاريخبحسبتبةمياسماوهمثذهلاالنحتىالبدإيةنذيدةالجرهذنيالعربيالقمكتابة
بنوعايعمربنيرثمدآعموهواقد6881سنةالىالندوياحمداالخربعدواحدا
وعدالثميخبنوالحفباويالفكايولدوعليباحوموقدورعلطالشيخوليدوحمودمماية

المقدمةنمىهناونوردباقاسمبنوعدبوزاروحمدالشرشالياحمدبنفىومصطصطنىبن
فيالصضإنشادعلييماماكانعلىالقراءليقفاالولصدرعددهفيالمبشرنهثرهاالثى

اعهدجط

األقطارجمغمناألخبارورود
781شتنبرسنة3631151سنةشوال5

ثرمقصودالمي

وقوعبرايهلهائفقاللهنصرهافرانصهسلطانماانافهارشدممسلمينبااعلموا
نعمتكمعلىبدلماذلككلبوالثاهدمعليمالنعمةوتوإثروخيرممختصرلفايديمهذا

عندهقلبهكعزيزالرعيةيسكنإبمسماواللنفسهيرضىما3ويرضىبفودهوومسرايم



لهميبعثونالوافعةباالمورالرعيةيعرفونارادوامهيالنصارىاجناسسألطبناناعلمو
وهاكأمصرومعدباصطخبولالدولكسلطانجمغعندمعروفهوكاخبريةرسايل
مندولتهاربابمنايالبايلكمنصادرامربمىحماإلولاللهنصرافرانصهسلطانهراد

يظهربمرلمامموفهوباطالعكاالمورهذهوقوعبسببقواالتهاالجزايروسايرعتصرفات
لكفالجلالمستقىالطرعلىوالسيرةواالنصافالعدلالمنصورةالدولههذفعلمنكم

الفرأسإسملكاالولفيلبلوإحا

المبشرجريدةسىمؤ

معالسيرةواالعيانالوالتونيعرةبهوثهريآكلتينصالمبشرعطيكمهذابوروداالميرامر
هذاادمسبمميضضحاالءالموجمهذاوالوالتاالعيانحالسيرةتعرفالرعيةوكذاالرعية
عبمياحكاحدودتعرفوننتمواعيكمالشصرفاتفيمهولةيجدوزواعيابمممنكمالدولة
انذالكومعبمرادهاالعظمكاالسلطاألبتبهاالتيالحدودوجوازتعديحهممنالتخشونبحيث
نواع01والصناجالعلومجميعانوإكواشتىوفوايداخيارعلىالمبشرتطلقامالتيلةالرسهذه
ميهانخبركمانإردناولذالكبانوإعهامعرفهبعداالاتعدفيويزداداالنسانيدكهاال

ليسهللجديميحسبعلىمنهااردتمماتخنارونوالبممتبدلتحمميجهاوعلمامعرفةؤدادوا
تبارضكمذالكعلىيدلماكلوتعبهاضدمنهاقلةمكلفوايدهالديممويصرتعليمهاتجم
كمارضزرعنباتوجميعاعالثمارارزاقجميععنايفتارمونخبهنعربهموفالحةتجارة

اكسوةمنماسزجونهوبهيعوالغليظةالرقيقةمواشيممناياموا3صصغلةالكوكأومعادنها
افنلمجخسبيعةيجوزارضناارزاقمنبختغبماالئبركمباسواقناءكأبيعهيجوزايديمعآلبصتا
بهانعلمكمالتياالخياروايخئابينكموبينناوالشراءالبيعبدلويجريااللفةمخصلاسوايمفي



بالغةومحهمعرفةلهافرانصةلطانوسعادةاالقاليمجميعفىبلفقطالجزائرافليمييست
وصاحبممروصاحبالهندوصاحبالمجمحبوصاصطبولاصاحبوهماالسالمسألطننء

ممطوتهوعظيمانهباحهمعرفتهمالعظامالدولهؤالءبينوينهامحبةوثبوتتونسوصاحبالغرب
الحجاجمنبلغكمسيماوالالمذكورةالدولهذهفييقعمابجميعوسنخبرممديدةمدةوقوته
ببرمصرالذينافرانصةسلطانسعادةةوهمالقوانصةلجمغعندنامنبتذكرةيساؤرونالذين

فايدةذالكوفييعتوننبهاوحمايتهمهيالمذكورةالتدبهرةتلكوالنامالبروبهغالحجازبرو
عندجميعمعظمةحمايتهاتحتانتمالتيالفرانصويةالدولةهذهعظيمعندكميمثوهذاهـلمجة
سالفمنوالعالءلفينبالمووتحققمعرفةلناوايفتاالدولالخرمعمساويتهاراتوعلىالدول

الشعروعلمالسيرواالدبوعكلمالتاريخعلمالفواالذبنهماالوايلكمومكلماوعندمساكثرهماكمان
عضينذعكمانشأناهاالتياالخباهذهفيواالنوسايرالعلومالديانةووالفقهالفلكوص

الذيالمبشرهذافوائداخروايفئامفقودةندماءبعضاالنهيالثيالمذكورةكتبكممسائل
وتطلعونوالتصرفاتالحكماجرامنعليميجبماوجميعبمقصودناتعلموالماوهـبانشاثهعليكمانعمنا

مممحونيىالذيناللههمدميالشيطئةاهلالوشاتمذلكصبسببعنالكميقصياالخيارهذاعلى
التيبالعدلالعثرعطريقكرونبينوكذبهولتخليطهوسابكمنااليكمالبألءوجرالماللثفي

ومقصودناغرضنافهذامعناااللفةبهامملالتيبالفوائدنعلمكوكاانحننسيروا
امورأفيالمعينهووالله

لثالثمالفصا

0681سنةالشامبزفتنةعشرالىالتاسعالقرنتصفتمنالصحفانجار

كفواثدبروع

مطبعتهمونشروهافي1581عامغرةفيييروتاالميركانالمرسدنانشأهاسنويةمجلة
العربيباللسانظهرتالتيالجالتجمورفيوهيسميثعانيالقمىمزيهبدعلىالشهيرة
تدورومباحثهاوالقمريةسيةاورالشيمبتقودرةمحفكانثاالطألقفىعهدآوافدعها

81دـ5وعامالمفيدةالمواضيعمنوسواهاوالجغرافيةوالتاريخيةوالعلميةالدينيةونالشوعلى

رجلثعافيكانصفحة441اتهاوعءدمجفبلغاحتجبتثماجزاهثالثةمنهاظهر

العديدةالمدارسلهمنشأواياممورفياالميركيينالمرصليناحوالرتبفانةوضمل2واجها



5

اليازيناصيفيخالثمعباشروالحديثةالماباعةفنادواتجمبيروتفيممابئهموجهز
تولماديكفانكتووكرنيليوصابعدمنانجزهياذاالمقدساكتابفىبهة981سنة

امغنورديدةبقصهاالخيارحديقةصاحبالخوريظيلرثاه7581الثانياكانونافيوفاتة

الر3هذاتحتبنالمنشورالبيتينهذ

مميثعالياكتور
فوائدمجموعمجلةأموسس

واالبهادوبالقلصيمجؤنموتالحزنغادرقديارطسا
اسدادارأفيتضيليةحسبمااالعاليدارفصدتعاليأفث

كهالسوريةالجعيةاعمال2

بالضادالثاطقينبينالنشونيطوتنثالعلوملنشربيروتفي7481عامالسرريةألالجمبأنشئت
ندبهرالوطنيينفمنبالباناليهماريثالذيننبوإالطنييناامالءايرةخمنهااعضاوكان

وثعكراللهرمدووميخائيلمشاقهئيلميضاواكثورالدخافيبطرسوالمعلماليازيناصيفالثيخ
ومناالميونيوانطونيوسثابتونعمهأللهفرجوميخائيلنوفلديومعليمخورياللهنعمةبئ
طعسنوليموالقسديكفانوالدءستوركرنيليوسسميثنيطالقسبالذكرنخصنباال

6وسببكوتشرشلكنفاغوبوسفورتباتليوحناواكتورمنصوركرليوالمستشرق



بطرسالمعلمالىمقاالتهابمتايةوعهدتبابئالجمعيةهذإنشأت2581العانيانوت
حهواالدواتجاريةوالتاريخيةوالفنيةالحلميةالموادجمغعلىشلمباحنهاكانتالبشاتى
الجعيةاكثراعضاءكانوغيرذلكالعمريةواالخنراعاتوإالكتشافاتوالضاخوالفلكية
اليازجيأصيفبتوفيعهكاكيخمايمتبامنهميدؤنصوتحريرالجلىفيبطرسالمعمياعدون

وغبرهبهاسموأحد

لسآإالحوال
بينمالكلحرباثناء5581سنةالحلبيحسوناللهأصدرهارزقسياسيةاهمبوعيةجريدة

وسنةنيتئوطالسلطنةآلمفينشأتعربيةمحيفةاولوهيوروسياالعثمانيةالدولة

بعلبكولبنانالسمابئالسوربالدنااصالعناخرىواشياءثورةالمذالحربتنشروفاغفكانت
العمانيةالخكومةالباعوالتنديداالتراكلقجيحمنتخلوالفصوالثضعنمتوقدوغيرهاوحاصبيا
البابممركالةرزدقالثفيالهجومراالنشافيالباعطويلاالفكارحركانحسونالن
وقدباالعداماغياحاالؤاكعليهلحكم6الروسيةالىهاربمففرعليهالقضووإلقاهالعاني
اللذينيتيناهذينمنهانوردونحنإالتراكدولةبهاخاطبالمحرفياتالبحضذحيننظم
الخزويباشاحمدالرواهما

علموابوالثىآعلىأرمناشهراللهرزقحسونابنانا
االممعلهاسنكفضآمةيامغلغعئيوبلفهمرأ

السلطنةى

السوريشلهوباممكندرالىحوملمنشئهااالستانةفي7581عامصدرتيةسياسجريدةعنوان
دتوماالعمايخةالممالكوسائرالسلطنةحمةفيالسياسيةبيةالعرالععضثانيةوهياالمل

منآلاالدباءمداافادناعمرهاكامنالسنةتمامدوغهابقبلصاحبهاعطلهاحتىالوجودلعالمتظهر
مدينةفيكبرىمصورةمحيفةرتظ7981ابار03فيإنهإالتفاقغراثبومنشلهوب

دةاطبذلكالثانيإرادوقدايضاشالوبراستئندصاحبهامواملطنةالعوانهااهرةا
الفضللراخصومننسيبمالهالذيكانسسهاموذكرواحياهالقديمةالمجفةتلكجمد

كاالخبارصديقة

سسهامويدعلى8581الثانيةكانونغرفيبرزتناريخيةتجاريةعلميةسياسيةاسبوعيةمحيفة
حمةطعنخاربمالعمانيةالبألدفينشئتاهـسياسيةجربدةاولوهياللبنافياظوريظيل





الواصدبالحرفالمذكورةالوثيقةنصواليكاالنجاربحديقةاالسمهذاتبديللى
حوادثعلىمجتويالعيارةعربيحوادثمجموعخصوصهبمطبعةبيروتمديةفيسيطبعانه
فوائدوعلىبااالورجرناالتوإعظماحسنمنومترجمةلفةموالخارجيةالحوادثوعلىالبالدهذه
قامنمولفةجمعيةبهمةوذلكالناسسائرطنقاتناففاليكونبةمتبمواحوالعامةعلمية

عمرجخابالسيمابعدفيماهماسماورستشالذينوالمصضوالمترجمينالمولفينالنالدلرطوانبه
الفرمانورودحينيمونلالعهوابتداءاليازحيفناصيالمثيخوجنابالحسيئياالنمصياقدي
انالبالدنفعيرغبمهذبكلمنفنلتمسالعمليةلهذالالزمةاالمماءاخذبعدالعالي

اسثالمعندتدغبالعاموصصرونءرشامائةالمجموعهذاوثمنالقائمةهعذفيابوضعيشرفنا
المنبرممأالفجرواسمةالخوريظيلجهادارهيمتحىاسبوعفيكليالبعووعدداول

علىالناسوتنشيطالمفيدةواالنياهالعمويةللىسائلالوحيدرالمظاالخبارحديقةوكانت

فظثوقدطوالعاداتواالخألقايربيةايئوتحسالصاعةوتروجاكراعةوتعميمالمدارسقامةا
3ااالصاقرظولذلكالعامالنفعوحبوالعدأاالستقامةمبداعلىحياتهاادوارجميعفي

رولوالىيالتوذحسينالسيدااالميالمدحكاميرمنةتسئاوكربمشرقاحالءواوالوزراء

ورئيسالفرنسبيالعليانحفلاعضااحديورالسيدمنهيوندبهرالشهيرباشاالدينخيراالعظم
مصبةفيترقيةالالخطوطاتظوطباريىفيالعرالاللسانواسثاذإالمميويةإلجمعية

وخصصا8581حزيرإن93فيالمذكورةالجمعيةاماممطنوعاتقريرآتالفانةالفرنسيةالدولة
منمنشئهاماكابدهبمرماالوربيةالجرائدباعظماياهامشبهمااالخبارحديقةيوصفأ

الحقيتيمعناهايوتويالقاعربيةالغاظوإيجابااوروفيالخدثةاالوضاعيبتعرفيالعناء
الشرقيةاللغاتواسناذااللمانيةالشرفهالجميةاكاناحمدفليشرالسيدومنهمامانةبكل
ونشرهاالجمعيةهذمحلعلى9581وسنة8581سةخطايينتالفائةليبسيكيةفي

اقدنحالبلسالمثاالالتياالخبارحديقةانشاشاسلوبعلىالثناءضمنانيغوهاااللمايةباالخة
السوري

بنميخائيلهامةثوالالفضلرجلالعهدالقديمةالىمحيفةهذانشاهفيداكبرصكان
العددفياظوريظيلفزظهولذلكفيهافرنساقنصليةوتربهانبيروتاعيانمنمدوريوسف

بيروتثغرمنوتجريالئاهابرياضثزهراناالخبارحديقةبماعدتهجعلفديأتىبمااظامس
والتهذيبالممارفونجاحلقدهيواسطثهمليومروحثيمونوهيالوطنابئاهترنشفةؤالآل

إالدبرانراعاظممنمدؤرميفائيلفادغرووالالنالدهذهفي
واتخذهاالحكومةبخدمةاالخبارحديقةخصص0681ةسنوريامالىباشاد1رفوولما



صى85

ععمانيةليرعشرونقدرهثمريراتبسنيةبارادةلصاحجهاجمنوقدرمميةنصفجريدةجمابة

صينبالله1868ءفىرتآب31وفيالىسميةسوريةجريدةظهرتحقنشرهاعلىنةاط

منبدآللحكومتهالرسميةيفةجعلهالينانجبلحاباشافرموالنوالفرنسيةالمراية
بساعدكالنمهرراتتاليرةءغانيةثالثينمنشههانالذللثوبمقابلةالملغاةلننانجريدة

قطعتإنوبعداالدباءمنوغيرماثحادهميخاثيلمطيمسإلخوريسليماخوتحريرهافي
اخرإلىلحسابهشرهاعلىالخورياشرظيلالشهريراتبهاإالخبارحديقةعنالجبلحكومة

وديعاخيهالىبتحريرهاوصداباميما
وقداليهرالمثاخيهالىالحديقةامتيازثحول7091االولتشرين63فياثروفاتهووو

اركانمور8091االولكانون31فيالذهبيلهالبيويحتفلانالثانياالمتيازلصاحبأدجم
جريدةبهقامتريرإحتفالاولوهوفيهااالفالمطةومشاهيرالمديخةواعيانالحكومة

نوردالثيالشائقةوالقصائدالبليغةالخطبقليتتأسيسهاعلىممنةكسينلمروررأنأيمةعري
نقامقبكداودعقدهالناظمتيةإالاالبياتمنها

االزاهزغزبهاارجتطالماالحديقههذي

ناشزقدكانلهامنتنشراالهدباءإلىيعت
نناخروبهاةعريجريدةكلادثمهي

يحاهزابدأمدحهافيتالحركلفالحر
مرائرشفتمذفيعلتهفنىلالووا

شاكراالخيارلحديقةتاريخيماجؤوالصدق
80911

مينتصالشاللؤمسهاوفاةقبلكامألمطاحتجبتفداالخبارحدبفةكانت

فاصدراهاالخوريخااخيهمعكباالشتروعررهاالثانياالتيازماحبنشرهااعادقاكأك
فيالدستورناولبعداالولىللمرةالنوابمجلسبافتتاحق8091االولاكانون8فييومية
النساءتأثيرفيمفيدةوآلوواالضألقالسياسةفيشائةمقاالتنهناهاوقدالعمانيةالسلطتة
رةالمرأبئهعبوانهافانياالميازبلصامطولمنكتابمأخوذةوهيالبناتوكذيب
نجأةطرأالختاللةالحدةارلىاصتوقف9091حزبران71وفيلآلنئطغلماالؤاب

تزلولم1191نيسان03إلى191الثانيئشربن51منالظهورإلىدتطتمآالطباعفاعلى
مجخائيلفهماالمئيازماحيمع1االخبارحدرقةوتحرتولواالذينامااليومحنىعجنة
بكوقدالشلفونعباسبنوسليمدهثطوسليالخوريجبرائبلوسليممنممىوالوهـر
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دأ93الألاكاجهاحينافاتأشبسهامنذمهاصدرتالتياالعدادموع
لمسمايمهيرافىئةاكريمةبالحجارةمرصعبخابخالخوريوديمعلىإلخامسعدالسلطانانعموقد

ريدتىفيقممائدهمنقسمشعرطبعديوانايضاالدليةاثرهومغوالوطنفةالصسييلفي
تيماكروايةريبنهفيشرعماعوبضعةومنذوالمقتطفالجنانولمجلثياالخباوحدبقةالتقدم

راممطوقدوميرسالونانيللشاعرااللياذةتعريبفيالبستانيسيمانوفيهاصلحذانظما
وطالبالمثادبينايديبينيلتىمااحسنمنتربهتهتجماحتىةالمراطئصوالمهاالملفي

وقدجعلىالغربطرإبلىفييةااليحاالعمانيةالحربعنمفصألشعريماتارنظمثمالمدارس
فنابيمإاليطاالنعليهااطلقماعند3191سنةشباط42فيبيروتبفاجعةإولهماينخين

الحربحوادثبثيةالثانييتضمنو

ثيعطاردلم

وقدهـةالعراتاسضوهيبفرنسااييمرمىمدينةفي858عامنشئتاسياسيةفةجم
عضوآوكانبيروتفيالعربيةاللغةدرسالذييأتا01المامنصووكرلتييرالشمالمستعرباسئسها

ثماالولىسنتهاالنشرفيعنتوففتانكصوماالدبهرالسابقةالعلميةإسوريةاالجمعيةفي
الرائدجريدةبانشاءباشاالصادقحمداليايكفهحيثونسالىذلكبعدصاجماذهب

سترىكاتونسيأ

كباريسبرجيس2

لمحررهايربارمدينةجمد8581حزيران43بتارتظهرتثهريةنصفسياسيةجريدة

لويسالقديسمدرسةلجسررورغادفرنسيساالبومديرهااللبنانيالدعداحرثتداكونت
ربيةافالمعجمورةئعدالتيالجريدةههذوانيعلوتالفرنسيالصراطورياالنسررممكان

واقنلالخافقينفيمعهرتهاذاعمثوقدمواضيهاواتساعمماطبوالقانحروفهاوجودةبمبرجمهها
المنشورةبيعهاواماكنئهاصاسمامنيثضعالربيةكااالقطارمنصفيهااالئمتراكعلىباهفىاال
ومطلبفنلتاوهـكلمفيدةوباحهاةفصيعبارتهافكانتالعنواننيالمطصدرهافي

قالاذالتونسيفئادوحمودالشيخمنهمندبهرينالذوالشعراهالعالبعضظهادروقد
الركائدبالبيدقثويامنضيافيبوارجثمالمجرفيمجربمأبا

لمجافبمنلهكفيلدبماتعنىفانهارشيدمببرجيعطيلث
نبطاالنجازمنكلوفددارتسطورهمىلمحةراالفا

بظانيائهاكلمنهدلموتثيفةبعرضالديخالمروكألك
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الصادقحمدتونبايمعمههةاممغالداحالدرسيدالكونثعرضتالرابعةسننهاوفي
ذاكمشاهيرفيإبمنالتونسياطسنيالحرائريعليبنصمليمانللشيخالجريدةنسليمالىالجأتهباشا

تابفيهانشروقدعمرهامنالخامسةالممنةفياتجبتحثىمحريرهاهذافتولىالعصر

حدةعلىوطبهماعترةسيرةثمخاقانبنللفتحالعقيانقالئد

كهليالجوائبثى

دياقالثفارساحمدئهالمن681وزثرشبتاريخاالستانةفيبرزتسياسيةاسبوعيةمحيفة

اصدورهـالبيروتىبيهمحسيناطاجارخوقدالسلطانيةالمطبعةفيينشرهاالذيكاناللبناني
بياتاالجمهذه

بهالمعرميدانكلفيبالشقباالخبارقدثهدتالجواثبالط

مشربهاطيبواردهامنفطابقدجمعثزوجينكهةكلمن

لمغربهاارخمعترقهااخيارلبةاالرضوماجهاتتيب
رية8731سنة

حتىالطباعةفنادواتبكلوجهزهابهاصةظمطبعةفارساحمدانشأالعاشرةالسنةوفذ

الشرقعظيمافيانتشارأبالجوانتشرتاوقدالعمانيةالسلطنةفيالمطابماشهرمنئعذعارت
الهدذاكحقالعربيةفةالصورمنذاواهلمىجريدةنياتلمواسةفهرةونالتوالغرب

وتونسوالجزإئرومراكثومصرتركيافيهموعلماووامراؤهموملوكهمالعربسالطينهايقرافكان
لبتيدةالجرهذهنطاقتوسيععلىالعزيزعدالسلطانساوقدوغيرهاوالهندوجماواوزنجبار
ضيفارساحمدوكانالعمانيةالدولةعنرجماظالمختشرينينابينالنبويةالخالفةبهر

باظاسمعيلمنوكالفكلالغايةلهذهاليهالمشارالسلطانمنعمانيةليرةنهسمائةشيماص

وترويجافكارهاخدمةالجملالمذكورالمبلغبمثليبفحاتونسبايباشاالصادقوحمدمصرضديو
بألدهمامصاصما

نصرمنمديرهاالمتناعثهورستةمدةوائياببتحطيلاالهرصدر81ألوزفىثحهروفي
تلكومقابلتهالخديوباشايلبطتمالهويهةاحقيقتفىبهاتجريدةادرجتهامقالؤ

بدعواهاوإئبءقةاكانتمصراميرعندفاىم4اطقيسفاهةعبوانهااخرىبمقالةالمالةا

تعطيلفيببهمسيناجورحميةبصورةلهاتعطلمنشرمقاليجبرهاعلىقانونمنليساذ
الىاخدبالحرفنوردهمايثاننشرهاواعادةحينذاكالجوائي

فيناخيرهبداقدلسرفذاكبرهةالجوائبكسجمبتلئن



يهديناالمعارفبانواعكبدبىبدتوقداحمتجابترآجنكت

ثرجريدتهندةباطزارسالحمدالتهنئةقصائدايشعراءمننظمكثيرايضالمباسبةبهذهو
ماحبمخاطحاقصيدتهصعببكحناجهاختمالتيالنالثةااليياترذونقتصرمنهاوو

الجوائب

نمبمنكاطاراالقجهاتشهففارميىجوائبللدنياتواءرجع
بالثواقبدرذزومبهألفاهالاحمدفالعودقاثقدغودهاوفي

وقالمببقلمبحمدآألحمدهاامسلأبنحناالصعبيلموهاقدتال

حتىانكإلزيةليرالفمبلغاالمشانةفيانكلتراسفارةمننارساحمدقبض3881وسبة

فيالفتنةنارثارتهباشاكعرابيعصياننىباالعاليالبابقصدرالذيالمنشورصورةيطبع
عامةالمسينعيونمناعتيارهوطوسةعرابالبمعارسبباذلكلكانالنيلوادي

صةظلينوالمصر

اكعالءاكبربالينوعاحبهاببنالسميامميةاوالعلميةالمناظراتمنالتخلوالجوائبكانت

ريىوالدكتوراالحدبابرهيموالخالدحداحرشيدواكونتاليازحيإبرهيمالعهدكالشيخ
وسواهمباخوسويومفحسرداللهورزقالبسئانيبطرسوالمعلمالمترتونيسعيدوالثيخابونجي

عنالعدولثمبالمقاذعةالعلهيةالمناظرةظطةفارساحمدعلىيعابومماالجهابذةامحاطينمن
الكافيقدرمنويحطالعالممقاهمنيغضاعذلكشاصماالىخواكوالذهالطعنالىالبرهان

وبرجيمىالجوائبجريدتىيخاجرتالثيويةاللةالمناظرةهيواشهرهاالمناظراتتلثوافدم
ااراالنجاالهاديعبدمةالعالالثيخبينهماتوسطحثىالمقدارذااالمرفاستفحليسيار

ولكانوالجىافيبرسابينالحاكةفيالثاقبابخمعبوانهاةفييهراحكمهايدىفانة
مايقولالتيالداليةقصيدتةفارصاحمدنظمذلكاثروعلىالخطابفصل

هادمصوبكلسناهكنثاقيامصرثحمانيلناابدى
باالسنادالبرهاتموصولةففملتوالفرائدالفوائدفيل

معادوطالكلهالصالاومدىلقؤالييتركلمقالان

االثهادمنيقنعلممنكانفصليرضىالحكمهوفيضلدفي
جألوجمدالليفمهولمعنيالمفتريلساتيقطعلملوالة

باداالمدصروايجابمحقامدصهابرائيعلىفلذاككان

وانتقدلوإئباصفحاتصكلىفارساحمدرثاه81االسنةاليازيناصيفالشيخماتولما



كئابمهاماتفيوردتنهافيفطحللفظةاالننقادوعمووكانالنأبينمعرضي

الببيماسالياذابرهيمؤاتصرالشيبئمطبيظطذلكيمونوقدالثانيساكنةىالمجرينجمع
فقامرحمبكلوقابلهفارساحمدعليللحملالبستاتىلبطرسىالجنانحاتءلةصةعلى

الكبيرونفسهالجمادبهعلىدالتينلوكنةبيغطويالرذاعليهوردابرهيمالشيخ

ندي2بالحيابوصلعنهااعرضثعرضتفانشأنيمنالوقيعةليس
1يعدجرخرقةىإثولفهلغيريبليلمإتبعرضياضناني

غنبةبسهىفارسالحمداننقدكتابمالهثرتونيسعيدالمميخانايظالمناظراتتلكومن
مماهفييهاباالنتقادإتهذهجمعثمالمعانيوحروثوالفصالصرففياراغبومنيةالطالب
لاالمروقدكبرهذيروتفي81ألسنةوطبعهالطالبغنيةتخطئةفيالصائبالسهم

علىردأمنهمافألفكلإالحدباالسيروابرهيميوسفالشخينفاستبجدالجوائبداب
منالموافعمنفيفيينراانيسهمالمالمستبجدالىميالماةشدومعالمشاراليهإكئاب
مناظرالشرتونيسحيدالشيخبهافىشائقةقصيدةكلوقفناوقداالنتقادبصوابيةاالقرار
تيةاالعاتاالنوردءنهافارساحمد

معاطمبرصريئارهافغداابالكاتمبانشبتالمنيةالف
الئارلبيالتريفالمدامةلصتاييانةبالعقولبلعبقدكان

الزلبرضربةاليورثاهلموارىضهعنبمانعيالجدالليس
موارلبغيربالفضللهيقضيبعدهشاهدأمنوائبابابقى
الغائبكالحنيبلقاهاترجوجرائدعليهاكالعيالكانت

غاثبليدولطلظاطامفأقىويود9مغادهنوألكنا
الواجبمبالجزاءاعلمواللهوصفحةااللهعفولهارجو

ةالى3881سنةادارثهائقلتالشرقسياسةبمهمدورآالجوالمبلعبثماوبعد

ابمرهسياتىالتانىالحزةالقاهؤيدةجرثمالقاهرةجريدةظفتهابحيثالمصريالقطر
مااننسفارساحمدبنسليمبهعوقداعوامبعةبارمنشثهاوفاةفبلالجوائباحتجابكان
تالرغائيبهترماهااتمجلىسبعةفيطبعهنمومنظوممنثورمنالجريدةهذهنشرته

اليدولهالصيتالطائرةيدةالجرهذهفيلةالعاالروحفارسسليمكانىالجوإئبنتخنات

301عددةاكلافىاثرقفتاةمبلةميلثضبلىتورللدكوخواطرىحوادثكتابا
191مالمانيانرن



مدبحةاالناحيةالمقاالتوكانتمطبعتهاوتشغيلممياممنهاوادارةونهاوهـندبيرئفيلطولى
ناحوادثاعلىومثشماآلبيراعه

سوريانفكلأ

الحرببعد0681سبةانيالبتبطرسالمعلماذإعهاينذاتصغيرةجريدةاسمهو
االلفةلشدءدىمفيدةنصاغدتضمنوطنيةرسائلشكلعلىجعياوقدالشاموفياالهلية

شمرهاناوقفثموالدروزينواوالنصارىبهمكاالسرائليينمذإهاختالفعلىالسكانبين
عشرثألثةالنشرةهذهمنروظميهنةالالىالناسوظووالبالدهذهفيالىاحةاستتاببعد
اغالثانيوالعدداالولالعددمنبدالاالخيرحتىوالنفيرالثانياالولبالخفيرموسومةدآط

عنمنقولةبفقرةثهاطاللسانجريدةصاحبصركيسناظيلاوفدالعادةجرتكا
الواحدبالحرفهنافاثبتناهايانفبرسور

االوطنابناعبا

الدموعواسالثالقلوبكسرتالسنةهذهاشقياذنااريمبهاالتيوالمنكراتالفظاغان
تنشقتماماواحدأأماكلبتمشراماالجارانتمالحأماالجوارحقواضاعتااللفةصفاءكرتوع

ارلقافيمنهمرغبةالعلممنارورقعااللفةاكانييدتثفيساءثنالعقألءارايثماماواحدآهواء
اغاغقرننصفالوراءالىالوطنارجعتمقدكرالمنبعمأآإبمإعلموانبادوسعادةالبالد
السبيلسوالمالىوايماللههدانا

الرابعفصلا

9681شةالى681شةالشامبزنةمنفاخبارا

كالونسياهـائداثم
الصادقعديدعلى1681تموز319ال8محرهغرةفيناسسثجوءجةارسميمامحجفة

اذكورالقطرافيظهرتالتييةالدورفاجمورةوهيالتونسيةلدولةعشراثالثالبايباشا
مننثجماباالختبارلديهثبتاذللممالكالمحراندعائمافوىمنالةااالميرانهذارأى

فيالمبشروجريدةالنيلواديفيالمصريةفاغالىمحيفةرانتثابواسطةالمجةالفوائد

طيلةثرةبماحكهدويفتحءلبالدهالمجاورتينالحكومحينهاتينثارايقتنيانفاراالجزائر
صيالونالرائديدةفانشأجرالونسبةاالمارةفيالحضارةالسيابثداوالعلملشأنيزأنعز
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باشاالصادقفىمحص

كاالتونسيالرائديدةجرسسوموالتونسيةةدكاعشرعلىااللثالناي
آصورباظحيطتتوشبهالذيهـاطسمنيملماادقا

دلؤرمحنفىبعدالمعارفغربرلهاااثالذيالماانهلماذ

حبيةاالبهذهصذرهاوفدإالمارةحاللسانلتالكونالمذكورتينيدتبنالجرمثالعلى

وتومأللهاثمعارآثاجعلالتيدبنهاعزازفيتاءابالدهعمرانفييغفنااليمانمنالوطن
يدةجرماحبمنصوركرلتيجمىبينالمسثعرمشاهيرفرأسحامنرصآللديهاستدصالمقصودةللغاية

فقامالفعلحيزالىالقوةحيزمنالمشروعهذاباخراجكلفهثممرسيلجافيسابقىعطارد

يحرراكان10اطروفترتيبالمحلةوعلمادواكهـامونظالمطبعةهيأاذقياماحسنجممتهمبصور
الشيخظفاالوظيفةهذهمنتقالتهاوبعدطبحمافيالعمالويساءدالجريدةاكثرفصولبذاته

الجريدةهذكتابةبوسؤاهمالزغليحسروالحاجالخامئىبيرمحمدالسيدثمالشوميحمد
فيهاوتخرتجتاكتبةآدابفيهانفقتمهمةادواراالتونسيالرائدهقىوادارتهاالمديمةا



اكثاباوالمكبهلةومنوالبراعةاالفندارلبلهمنشهدأالرهمألقىالااالفألحملسماث
سياسيةفصوآلاالئدصفحاتنعثرعالمثهيرالذياالعظمالصدرالثونسيباشاخيرالدبن
بسطثمابعدوالدينخيرمجلةصاءبالجعالبيعدروىكا4باسمهمذيلةيستااللبابنسترق
الشرءيةمالناتواالالرسميةونبالشوالجريدةهذهصثتتونسعلىحمايتهاالفرنسويةالحكومة

وللزائدصفحةعشراثنثيكناالنالئقلالنياصفحاعددوزادثاسنوعيةنصفجعلتهاثح

العربيةالنسخةعنمنفردايطبعاسبويفرنعيقسم
مشاهيرتراجمفييهابهالمإلوعةياقفىاكفارماحمدتربهةفيزيدانجرجمبروىوقد
انوالحالالتونسيالراندجريدةقيرحرفارسإحملىانعشرالثاسعالفرنفيالشرق

الرائدتاسيسقيلذالثكانثانيةمرةاليهايعدولم7581سنةفيلزارتونسإليهالمشار
كئابهفييخؤلوباالبذلكملوروىباثمااحمدالبابعدفيسنينباريعالضونهـي
كانونسياكارائدصدرلماالنهالتنويهفافنضىعشرالثاممعالقرنفيةالعراباال
ابامهاواخرالىيزابلهالمالتياالستانةفيالجوائبجريدةيحررفارساحمد

لمختلفةاماكنفياالنجيلائتشارارعناثء

كنوراانشأها3681ادارةغرالىادهااطأقدمعديرئتيمصورةدينيةمهريةنشرةهي
الصضرةصشدفىوهيوريافياالميركيينالمبشربنساءروالمثحهيرمنيكدفانكرنيليوس
المرسليناخبارإذاعةهاوغرضالشرقيةااللسنةوساؤالعربلسالففيمعارةوالمصوالديية

فكانتاالدفىالشرقفيالختلفةالقيائلبيناالنجيلاننثاروتعميمالعااقطارفيالبروتسثنث
ختاهفياحتججتحثىصفحاتاربمفينشرتثمرجبقطعيرتينصصفحتينفياوألطنع
االئقانبأيةمطبوعةرسومهاوكانتمخهابدألالمتحهريةالنمثرةمجلةنشئتوا5681شة
اميركافيمحفورةبقوالجهاقىويو

ثماراالصنتاصك

التونسيداالمارةعاحمةفيالمقدآحسينالسيدانشأهاسياسيةوعيةاسبلجريدةكأوان
االفمىالمعربالىالنيلواديمنمياافرثمالفيظهرتالتيجامميةالىابمورةوهي

السيدلناوروىوغربمشرالالعالماخباراهمكاوتنشرجمريةمطبعلغيرعلىبحجمئطغفكانت
نوايفيارتظاالنجارنتائجانتونسفيالمعتمبرةالمشيربدةجرصاحبعيسىبنالطب

فليلةادإطمموىمنهايصدرولم3681سنآل



6ال

لاللىيعسوببم

بمصراالطاهرئيسالحكيمباشاعليحمدلصاحببها5681سنةالقاهرةفيظهرتطبيةمجلة
شرابسابطومنيخرجشعارهاالعربيأسلسانفينوعهامنمجلةاولوهيالدعوفيبرهيموا

المصريةالحكومةبنفقةأالميريةبوالقطبعة4فيئطبعوكانتللناسثمفاهفيهالوانةمختلف
مطوالتمراجعةعنيغنبهمماالطبازهارمنلمطالعيهاتجنيانهاالىاشارةاالسمبهذاألعيتوقد

السادسالعددومنذالبساتينزهورمنالعسلمواداميرالخلاليعسوبيجنيوالمجالتاكتب

حمديهاانفغثموحدهباشايرحمدفتوالهاادارتهامنالدسوفيابرهيماشبوالعشربن
بامبمكيهماتصدروصارت7821اآلخربيعر3فيالصادربعينواالراالنيالعددمنذاسمعيل

منكثيرالمجلةهذهفيحزرفقداليهمالمشارالمديرونينشرهاكانالتيالطبيةالمقاالتعداوما
ثهيرةالوالقابلةالرحمنعبدوحسنحتيوظيلندااحمدندبهرمنهمالذينوالكاتباتاكتآب
تمرهانجإلله

الخديوابنباشاإالميرحسنمارافقبدع7781سبةالحبشةفيباشاعليحمدتوفيوقد

فيالفالحغايةمنهاكتابمفيدةتاكيفبعضوتركهناكالمصريةاطلةرئيسباشااسمعيل
بدهيخيرعلىوتحزجالحكومةومستشفياتالطبيةسةالمدشرئاسةوتولىوغيرهااحالجراعيال
حمديباشاالدكتوراحمدابنائهواشهربينالمصريينمشاهيراالطياءمن

سورية

واليةوافيباشاراشدبعباية5681الثانيتشرين91فيصدرترسميةوعيةاسىجريدة

والنصفالراليةممتإبيبقلميمتبقينصفهاصفحاتكبيرةاريعفيرتظوهيوريةمه
جريدةنظيءاحباديبهممخنعرفالذينالدمشقييناكتبةاحدتجريريقومعربيخراال
وليىايضااثمتبسألوجريدةاثمتبسمجلةصاحبعليوعدكردآلطإكائناتا
الحكومةاوامربنشرمختصةالنهاوالسياسةدابواالاالنشاءعالمفيشأنسوريةالجريدةلهذه

برحتماوهيالحكومةدوائراورناتمعونصبعزلمنالواليةفيائرسميةوالحوادثونظاماتها
الواليةتجريراتمديربادارةاليوهحتى

حديقةجريدةهمنشىاللنانيالخوريظيلمطجعتهاكانونظماصالهارتبمنواول
وآخرالماهربنالالعبعضيدهعلىتحزجمابعدجمهاونهاشوإنتظمتفالالنيروتيةاالنجارى
ساقاالحجازيةالسكةوأىالثامبدتىجرمتيازاصاحبواصفمصطقاادارتولواالذين
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باشاجودتاحمد

حلبفيفراتجريدةموسسى

كهزالشهريةالشركةيم
صغيرونهثرهابقطع6681االنيانون5يمغرفيالشلفونفارسبنيوسفهاانشةمنهريةمجلة

الثاتىوالشهراالولبالشهرئرفالعدديةصهلرتيتبعاجزصءخهالمكانكاالعهوميةالمطبعةفي

نسيةالمجكهذهفعاشصاصماالثالثوالجزءالثانيوالجزءاالولالجزءمنبدألالثالثوالشهر

ينشرانفتصرعلىلمشئهاالألمطالعنهاعالقومإفبالوعدملفلةءباحتهااحضجبتثممهور

االولىثةالصالهافاجزاوينالمحداالفرنجعنكتبةمتربهةقصصإواالقدمينمنكتبنبذأفيها
قصةوالخاسالرابمفيونشرتاليهودببونبنكريوسيفوسناريخمننبذةتضمنت

خهذيبفينبذةدساالوحوىصعبسليمبقلممترصدوماسالسالكضدرمنتوكريستوول
وظهرتاالثرفضليلالسلطانواندتالساجفيوطبعءدييايهرالبيقاالظ

للطنرإئيالعجمالميةواالخيرالثامنالجزصفي



كهألالمثهريةالنشرة

الدكتوركرنييومشأهاصشيؤصفحاتثمانيذاتمصورةدينيةفهريةلجريدهاممهو
اخبارالمسماةيفةاانقاضعلى6681الثانينون5تيغرفياالولعددهاظهروقدديكفان

المذهبتعاليمبثإصدارهامنالغايةتعمجميهاالمارمختلنةاماكنفيااليخيلانتشارعن
فهايحررفكانبالضادالناطقةالشعوببينواعمالهمبهالمبعثرينإخباراذاعةمعالبروتستنتي

رهيماالمعلمهوايخصركيسشاهينوالمعلماليلالمشاركتورهاكاوابناواالنجيليةالطالحفةزسوس
1781عامظفتهاسنينكاملةنهسعاشتمابعدوهموصوابربارياللهرزقواالشاذيسسر

ضاجرىممرهااالخيرمنالعاموفياآلنالىحيةتزهـلمالتيكأوعيةاالسبالنشرةجريدة
الخفطيهاالمسائلبعضيتناولجمدأليسوعييناباآلبالخاصة41الفاتكانيالمجمعمجلةوبين
العصرذلكالهلمالئمةبسيطةبعيارةبةممتويدةلجراهذهكانتوالبروتسطشتالكاثوليكبين

وعامتهمخاصتهم

كهثيلالفوادي

ناظرالمدرسةالسعودابواللهدبء6681اسنةأهـانةادلعلميةسياسيةمجلةعنوإنهو
المباحثهذهتناولتبيةعرمحيفةاولورةالقاابميرفيباشاحمدءليامصسهاالتيالكلية

وذوقرافيةروإفحةصمصبعبارةبةممتواالسبوعفيتينمرتصدروكانتالمصرياقطرفي
جريدةوعاشتاوتتشعرآاالنشاهبفنونزمانهعالءبيناشتهرالسعودابافانغرووالطيم

مناسمعيلالخديووكانصاحجهابوفاة8781عامتعطلتحتىسةعشرةاثبثيىالنيلوادي
لثعرضاندونمنالمشربواعتدالتامباخالصرهاجتخدمالنهاكانتلهابنالمسااكبر

الديضيةللشوونمباحثهاجميعفي

فراتثر

حبوالمباشايرجودتثمالالتريمالخطيروالمؤرخالوزيرامتسهارسميةاسبوعيةجمفة
واورأتهااخكومةويوامرالمذكورةالواليةاخياربنشروخصمحهارية76814831سنة

الفةباثالثقسمالثانيةالسشةفياليههاأضيفثموالنرصالعربياللسانينفياوآلئطبعكانت
والتركيةةلالعراياالوليينباللغتينتنشرفقطاآلنوهيمنةونصفسنةفداماالرمنية
عبارتهاواضذتوتحسنتثهامياحنطاقانسع8091سنهالعثمانيةاسلطنةافيتوراناعوبعد

اليطالعهاانكانبعدواقرالمنفعةواقتصاديموزراعياعيوابئسيامعيماالمفيدةثنشرالمقاالت

والصاغتيواالناجربقرأهاائدالسيارةالجكسازصارتالحكومةلورالمصالحبابارسوى



ظنةوقدزادهطقماحمدالعريىكانقسكتابةتولىمنواولوابمبروالصنيراكارع
انتىحتىوغيرهمالغزيملالشغبمتوالهاثمسنيننهسمدةالشهيراكواكبيالىحمنعندالسيد

برغودبرائيلفمتعلقةطبحنهاونوشوادارتهااماافندصبخنيالىالمذكورالقسمكتابةاليوم
يدةعلىسضيننذ

حت

بمضول33
سد11ا

فى3جم

فىحطيمحغلمهث
نيتجغسث

يربهمابتسدع
ع

مراشفرنسيس

البشيروإفاتيكانياالمجمعوالمشتريوأالجواثبفيلمةالثاالمقاالثثىمن
االممبوعيةالنشرةومرإآالحوالوالجنةوإررانواكهرةوالخةأو

نارهعندباسرنورلذلكيروزفيشيئاالرضفيارىالانا

كيارلميئورالدنياووعراكه7اكمانهذاأيطربني

مالمشتريص

عهدجسؤ7681سنةالعاممعرضهااثناهباريتنشرفيكانتسيامعيةلجريدةهوعنوان
لمعرفتهالتنقيبمنبذلناههارغمعلىلديناجمولصابهاواممالفرنسيمامبراطورالثالتنابليون

عاحمةفيمقماخينئذالذيكانالبنانياالدعداحألثتيداكنثمنشئهاكانالطعندنايترجحوانما
فرنسيىاكبيرالحلالثاعرالننةوالمالفائدةمنعظيمنبعلىنتانهشكوالفرنسا
االبياتبهذهوصفهاوفداطرأهامرامقاللهغبن
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فياسعذعنيالمشتريترثالدباجيجبحتظلىينلي
منءكماثثاجهاألصدقاخنااشعتةدتقدشكوكبس

نالراحخباسطترنالنحدإةوللقيابداقدالنربفمن

النوعينمناالتىفهويبوالتهذنإقديرشدالناس

ياجمنيشازنايهالنريااالخباريحيملى4

كبولمنمثورديمارفركةاعمالك

بيروتفيبرولديصورتالقدبسشركةبعناية7681حزيرانغزةفيظهرتثحهريةمجلة
الشركةاخبارتنشرفكانتاللهفرجنقوالبنئيلميظاالفىالطيفمؤسسيهااحدادارتهاولىوت

التدةافروعاساؤانباهمعالعموميةاساوقاغوضالصةالسنويحمساجهاوميزانيةالمذكورة

فبوواالدبكالخوريالففيل3امنتحبةمخهمولهاصدرمافصيحرركانالمعمورانحاشفي
ودرويثىئقالبكوسليمالمباغعيدوإنطوناليازجيفنابالشيخابنحبيبوالشيئالهشتاتى

تفصابيروتفيالصصحمتىكثرتالشهريةخطتهاعلىالمجلةهذواسئرتوسواهمانتي
للشركأفضحققليلبعدزسأبطلتثممهورثالثةمرةحا78عالسنةمطلحمنذتصدر
سعلفافنرحالسطورهذهرثاستهاكانيتولىماعحد881عامالسبويبرنامجهاشران

الهدذإكحثىنثأتهامنذوحوادثهاإخيارهاشتاتحمنتاريخلهائوضمعانالشركةورىث
طرازيديفيليبمنلفةمولجنة881الثانياكانونابتاريخوعينلرأياهذاالهلسفاكسن

والمرحوموشعكريءالبينيياردوظيلفماطيونقوالالرئاسةناثبئحيبروانطونسكةاكسر
اشغالهمكثرةبنظامإالجتماعالنةاعضاءعلىشجلولماكانالعملبهذاللقيامحبيقهنجيب
ارنياحبكلالطلفلبىالشركةالخبارمعاناركاطيضعاناليهالمشارالرئيسالىضوافو

وافياالذيالعملأنجزحتىافيءخوياتالنظرتدقيقبعدعليكتاباتتحمدقنةوكانت
اعضائهاثاراأحياالذيمنصورمارجمعيةانتشرناريخهكذالمنشودةوالضالةالمقصودةأفايةبا

نيمعتذللثبعدالرئيولبثوالعدالةالحقبميالالثناءمفنصيبهمووفاهماليهاوالمحسنين
الرئاسةعنواضيارهـضاتنازلحثىمتوالةاعوامثمانيةمدةفسنةصنةالشركةبرنابمبمتابة
وكانالسنةهذهبرناجلطبحلجنةعينتالذهبيالول0191سنةالشركةإحتفلتماوعند
تأليضلقبقةوضالفاسواهدونلنفسهونسببالعملوصفاستقلاعضائهااحدقاطينقوال

الشركاسطرتالذينالفضلذويثربهيرمنماايرادعنمفعضربثمالمذكورآنفالتاريخ
ذلكالىلماعاالوجىلاللثباسندنالحسنالجهادصادتهافيهدوابحيثتدبهرفتشكرامماآل



ت37

انحهـزرأليرء

افهفريخائيل

شمميهامؤوأضدمنصورمارشركةاعالمديرفي

اليهالمشارللرئيسالشركةوجهتهاالتيالرميئالىسالةنمنوزدوهنااطقيقةإظهارصبيلسكلى
الواحديالحرفنمعهاوهاكالقضميةهذهفيالخطابلفصلقاطقابرهانابهاوحسبباامشقالهبعد

منصوردىمارشركةرئيسااللخمطزازيدينيليبالفيكونتالهامالناضلبخاب
محابقبول

المحترماالخابها

تأثيرمحزنلهانبيروتنيبولديمنصورالقديسشركةشورىرئاسةمناستقالكمان
فاحهمشوراهااعضاءسيماالالمحبوبةالشركةهذهابناءاخوانجمغنفوسفيوموؤللغاية
وخصوعثالوائهاتحتانضوابميوممنالجيضاءاالياديمنسبييافيلحماواالنخاربالشكريذكرون
مؤسعيرسوميبتمأحلقدالمحترماالخابهاتممتواليهممنينثمانيمدةاعلبالعامةرئاممتماثنأ



ثمفيشكريذكراقيتهاكلتوخهضجادنهافياتواالذينهااعضااالولينءقثاراوجمتمرص
يخرلةامصالحهاوإحضفاالتهاوسائرومدارمحهاوبهعياتهاباوقافهاوعنييئالسنويبرناجمهاتجديدفيسيتم
وبمرآاشآطابواالذيناالفاضلساالروإسالبمهانقلىالتيالساميةبالمهمةاشاقبهقائمين
مافقصاكخوريبشارهويخرةالملخهبديشانبطرسونسالشريفبرطالسفيوموهم

واالمداداتالررحيةالبركاتاستدرارالمتوهتمإبمكاالمعبرةالصفاتهذءجمغفأحرزتم
البرعاتعنفضألالقومومراةالكاثوليكيةلطوائف51مصاورواالكيناالحبارلدنمنالزمنية

ةوشماالهمةعلومنيهامتزتمماايضاتذكركمالتيبالشركةجابذقوهاالثيالجليلةوالخدميةا
حستجهادأنجاحمالجيلسفيهدتمابماطقيقةوفيافريدةالمناقبوممائرالمقاصدونبلالنفس
الخيريةالجعياتصمأئربينتتفاخروتتيارئاسثمفيءهدالشركةوعارتالجميعثناءنلتمإبممحثى

المبرورةاعمالهادائرةواتساعاوارداونمواحوالهابانتظام

قدالغابرتموزشهرمنالرايعاليوممساءفيالمنعقدةطستهفيالشورىفمجلسيهعلوبناب
بخمنالممعقاليهمالشديداسفهعنومعربملجنابمالحجشكرهمعلنآالرفيمهذاكتابةأقر

اثرآسيبئالذىاكريمبرككعاتاالجظفاعةنزينانراينادبهرهسبقماعلىوبرهاناارثاسة
امويونقانانةشاللهالىلدوياماوفيةالوالوغيريمالمحمودةبمساعيميذكرنالدآظ

الويقل2وافيةبحيايمميمدوانالقسموقرائنالنمسوافيالعزيزةصريممامعويولكم
كرمهنهسباللهبمندماظوالؤمانمالزئاوالهناءحليفاوالسعداليف

الختممكان6091اب3بزوتببالشركةمركزصدرعن
ارئإصالوفاخكاتبالصندوقإمين
ثعيبرانطونغألبينيشكرينادرفونسيسحبيب

ثيلبنانثر

اطكومتمصالحاورمة681الةسنالنجبلخامباشاأنشأهاداودرسميةاسبوعيةفةجم
الحروفلطيفةالتبويبحنةصفصاتارجفينشرهاوقدواووناتهااوامرهاواذإثاللبنانية
رحزكاالدبنبيتالىبهااتىالتيالممابعةفيوطبعهافرنسيحراالونصفهاالعنارةعريينها

داودفرفيالشلفونيوسفحكليدعبيرةةذابيروتيارطلشظيمهاوانتدبالصيفىالحكومة
لهاوجعلقدنةاالدولفياكبرىالجرائدنسقعلىمنتظمةوادارةمخصوصامكتنأيدةرباشا

انباثماالجمالبوجهسيامميةضةظصيتضمنمنهاعددكانكلالجهاتجمغفيمرإسلين
السيفصاحباوألالرييماتولىكتابةوقدوغيرهاالداظعةواالخبارالخارجيةاطوادث



الذكلاينحبادكالياسالشهيراالستاذثمالحلوخالدبحظفهثمصعببكصناالقلم
ديلفرنسيىبحررلكانالفرنسيماامامصرنظارمجلعىفيالرجمةقلمرئيسبعدياكار
العياربهيرفميئالطنعمنقنةالجريدةهذوكانتاللننانيةالحكومةفياالبخبيالقامرئيس
لالكمادحباباظفرنقوعطلهاملينمإلبمطعاضتمابعدوالعهدذإكمضإهممنتعدفىاطجم
وراالىعادتصنةبعيناربعدكنهامنهابدآلالييروتيةاالنجارىحديقةجريدةواتخذ

باشافرنقووفيلبنانجبلعليالساجالمتصرفباشايوسفبعناية9091الفانون35بمفي
سةالرباللضممتوبةاالنوهيؤوضمالثومديرأفهامحررآزينبواستعينوفداليهالمثار
بكحنانظموقدالحكومةواواصالوسميةناتاالعتفشرصوىوالببدافيتماخوفقط
مطلعهافيءالدبنيحتمطبانشالدىباشاداودمدحنيقصيدةدب

باشاداود

9الىلننانرجريدةموص

تريدكلفيسواجعناصادتلقدالمثيروالناعمرداودفي

ومنكودلظمالوغوثكععثمألفيالبيضاةالرايةموذال
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اخرهافيوقال

جيدثبسركلتنبيواآلنمنبئةبالحزنجوائنباكانت

داودالقلبسليمموذحمدفيالدهزننشدهاطيناؤرضلذاك
بتحإليدالزالتلبنانطودفيمطبعةايجادعلىثمكرانيافى
دبتأتأييدآلداودراججملهنرقبتاريخمدعئتلان

681ال

كالعلومجموء4ك

والصناتكرإعةعموميةمباحثوعلىبيروتفييةالسورقيالجمعيةاممالعلىتشلىمجلة
الجمعيةبعناية8681النانياكانون5فينشأتالعلميةيكلالمواضوصائروالشعروالعاريخرةلتوا

فيامنفظهرتاالعضاءالتئامإوقاتخنالفباالشحهريخثلففيةمرلرهالىصهكانالمذكورة

جبتاثم9681ابار52فيآخرهااعدادسبعةالئانيةالشةوفياعدادعشرةاالولىالسنة

البيثينبهذينانتاحهامورضارمضانطيمقرنمهاوقد
السوريهبالدنافيترىتبلدهروابخاخفلت

العلبالجمعيةفتحومأرخقالذاتجميوماي
رية4831سخة

اذهانيرلننوالمدارسانتشاروزيادةاآلدابشانوتعزيزالمعارفطشيطالجمعيةهذوكرض
بمرهمتىاالواالعياناالدبافىمنموكفةاتلىوكانتالفألحمعارجفياالمةوارلقاءالشعب
وسليمبيهمنحمصالحاخايئونكهوارسالناميناالميرابنحمدإالميركهثالرئيسثر

المركيزألاناكخضرااللهرزقألالصندوقامينبماظوريوءنينالبستاني
كاالشغالمديربمئحادهوسليمبدرانالرحيمألعبدالكاتتانبمرمضانوسايمفريجديمومى
إلجمعيةإكخبت9681الثاني30كانونوفيالشلفونيوسفلكتبة11امينجلخحبيب
تحتوانضوىالرثاسةلنيابةالبشانيسطبموعبنبيهمحسينالحاجالرثاسةفامابتجديدةممدة
وحمصودمشقواالمشانةبيروتفياالفألموحملةواالعيانالوزراءمنالجمعبةبهيرهذلواء

وحبوالقدسويافاوجفااوعوعوروصداوبعلبكوالالذقيةوطرابلسولبنانوحما

ةمنهمالبعضاسماءواليكالشرقيةالمدنمنوعرهاواالمعكبدريةالماهرةوا

الصدرباضاملبمالعاليالمجلسرئيسباشايوعملىكاملسابقاالعظمالصدرباشاادفو
المعارفوزبرباشاصفوتوزيرالماليةباضارشديعدباشافاضلمصطقسابقااالعظم
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فريمديموسىالمركبز
السوريةالعلبةبالجمعيةالخامةالعلوممحموعةفيمؤسيدأ

ياوربامقباشاراوفالسلطانيةالحضرةفرناهمرباشاجميللنبانجبلخامباشافرنقو
سفيرخانحسينمرزاالعزبزعبدالسلطانكتابرئيسبكامينالسلطانيةالحفؤحرب

وانطويخوسروسياقنصلفسفليسيمندركاااالسثانةفيلمجكاسفيرفراندلاليارونابران
الدكثورصبدافيامبمقنصلالايشبليكتور01طرابلسفيالمحدةالياتاقنصليني

دىنصراللهاكونتإدحإليوسمكارالمطراندمشقفياميركالقنصمشافةميخائل
ارسالنمصطنىيرالم01مهابسدإالميراباظهباشااحمدمطرانباشابحيطزإذي

الشيخواخوايازجمياهـهيمالشيئغانمطيلالخوريظيلجباركبريليتاالرنجندر



عبدحداحاخطارالشيخزوينجرجسالمعمبسترسحبيبلقالبكسليمبيب
نصريالسيدالتوينيبلثاصكخدراقهرزقبكورجبحبالينبكالياسالدناالقادر
حوقبكسعيدورتاتيوحمنااكنورريوسابكحنامدوربكنقواليهالتى

برضقيراايوبضليلبكلخريابرهيمفريجسليمتحورافارسالدكتورملحم
جرجمسهرزابمرجمىالبستانيخطارصالحالياسزينيهبشارهتابتيعقوبأبرهيم

حمدابوسليمثابتايوبطرإدسليمقيصركاتسفليمىخألطاسعدنوفلبكقيصرنحاس
عبدحمادهبكووألورجورالشايانطونربنقوالشلهوبديمترياسبريلجبرا

جرجسباخوسيوسفنوفلحبيبالجلخفيوسالياسكربر013وبيالثبخيبا
وغيرهمخيراللهضاهىوريالخسليمشقيرشاكرالجاهل

الحديثةالعلومفيالناعبطولالعضاخهاتشهدثارآطيلةاالمعتبرةالجمعيةهذهلناوظقت
علىارجوزةلسواهمبرةوعاطسنلذكرهمتخليدآهممافىمنشيئانوردالمقامهذاوفيوالقديمة

لالميرمحمدىالعبمزوائدفيخطبةبيئا151ئتفسوهييحهمماصيننالجمعيةافتتاح
فيومقالةكراعةفيوخطبةممقراطحياةوناريخالعقلاخياجاتفيمقالةارسالن

موضوعهاوخطبةممأالتقدمعلىالحتافيوقصيدةالخوريلحنينممأااالورواقدنكاتاريخ

اقدنموضوعهاومقالةىالتجارةفيوخطبةاليازيابرهيالثميئيقلمالقديمالطب
يوسفبقلمكأساوقمويرالطبيعيات2مدارهاونبذةفريجديمومىالمركبزانشأههـا
فيومقالةفارسململلذيهورىووظائفهااالنسالجسماعضامعرفةفيوخطبةالجلخ

الىاالحتياجبوخطبةنخادهلسليمالعلحالةعنونبذةرمضانلسليمىالموسيتىء
فيوفصيدةديابسليمكتبهاودورتهالدمفيومقالةتابتيعفوبابرهيمالقاهااقدنر
المعلمانشأهاىسورياتاريخبوخطبة9يراللهاهرضالمعلمانظمماالجتهادعلىالحث
سينكارساالتومنهابدرانالرحميملعندالرشيدرونتاريخفيومقالةينزوجرجس

الشلفونليوسفيونانيةافاتالخراموضوعهاوخطبةمحادهسليمبقلمالروروأنيالفيلصوف

ووكأافرجومكالما
الشدياقفارمىالى

الحلحسوتاللهلمنشئئهارزقنلتفي8681عامصدرتصغيرةيةجمدلمجكأوانهو
ماحصالشدياقفارساحمدعلىالردغوضهااالستانةفياالحوالمراجريدةسسممو

الجدالفاشتدىحسوناللهرزققفيبالسفاهةفلمهوتحريكاسمانهالطالةالجوائيأليدةجو



الواحددوردوكانتكناباتصإبهماوالمهاترالمشاتمةالىيعنهماالمناظرةققلتاحقالمقداوهذا

صفحاتعلىكهذهسطراخنارأأاننايسوولذلكالموجعوالطعنالمربالمجونةحرمشصاالعلى
بعدالمجلةهذاتجبتوقدافيةاباثارثاالعربياللسانيفتخررطينكبيربنعناالريخ
االؤلينعددبهاصدور

ائوراءكيم

لسانجطاوفدبغدادعلىوالينماعندباشامدحت8681صنةانشأهارسميةفةجم
اولوهيواقرءيةةالعراالفتينفيناتواالواالوإمرإالخيارلنشرالمذكورةالواليةحال

بمافعارفهمالعراقواحرلذينالاماالعثمانيبناالحرارزعيمبمسايالعراقفيظهرتجريدة
الحفيعضالىانحطىوطورآوالبالتالفصاحةفيالعيوقاطتتارةبلغتعبارثهااللدآمتباينة

ولماكانتاالنشاءصناعةفيامحررطنقاتتياينعلىدليلإجلىوهذاافةوالالركاكةفي

فصولهاوكتابةادارنهاتولواالذينامماهعلىاألرنفبماحترقتقدالجريدةلهذهالقديمةالقيود
1ء9931313إفنديزهيد493199315ازومحممنوهي7781سنةمن

ا913افنديثي131ا713فههياحمد71315ا3أ3افنديإسمعيل

الوهابعتداء623ا23مافشديلنهمي33315ا133حمديمكباس1ء133
6331اقدي

االؤكارنزهةء

يلحيالموبكابرهيموعرريهالصاحبيها9681سنآالقاهرةفيظهرتاسبوعيةمميامميةمحيفة
بعدتعطلتحىاعدارهاعلىنيتفظالقاضالننالشريمهذانفماكادلطبكنوعدظ

ابدىالذيباشاشاهينالىذلكفيالسببويعزىنخبرفيتودظمنهاافانيالعدظهور

بالغائهاباشااسمعيلانرفصدرالفةنعلىوتبعثالخواطرىانهامنتخونةفديو

ماعندالتيكتبهمايةالخديوالسياحةمنهاننىكرتاليفبعضلطعمانحمدتركوقد
روايةالنرنسياللسانمننقلثمالمصريالقطزجهاتالطرطتهفياالولتوفيقالخديورافق
وبههاالفرنسيعرالثاالفونثينامثالالعربيبالشعرونظمالعربياللسانإلىوقرجيتيبول

8981االنياكانون6فيوماتطبعةثموالمواعظاألمالفياليواقظالعيونسماهتابفيص
اخرمحلفيفسبنشرئرجمتهالمودلمحيبكابرهيمامارامنالسبعينيالغا
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اكاسدىالفصل

منءصتاباتهاوامثلةاالولىاطقبةفيلةمرافةالصاحوال

النيلضفافعليالوالدةمهدمنهاراهناالثيافةاتاريممناالولالدورانتهباالى
محتىالطنيعياالرئقامشةعلىتدريجانجافوااضذتتمالبوسفورساحلعلىالطفولةعدالى

االثالمصائرفيمثيالتهامعفنالةقابلناطواذوكرثرنموالبلدانالعواصماهمفيانتشارها
فيبالقراءةالعارفينقلةمنرغماالنةبونابهيرأالفريقينبيننرىاالولدورهنفيالراقية

عنديمونردولةيلاتسنقضادوهوعامسبعينمدةفيمحيفة73لدينانشاتبيةالعرلفتبا

يذىوافامطالعةالىفجهاالناسجلوالعلومثقدمرةالمالدولساوبينمحافتها

فيةومحيفةمنهاطشألماخبارهاذكرناالتيوالمجألتالجرائدجمغبينانةهوالمجاببالمجب
إفنتحهاالتياالقطافيوإمااالجمنبيةالمماالثفيإماباصرهاصدرتبليمةابيةالعرإلدال

االسالمظهوربعدبالعر

تبريبمنليةظالطعزالتعابيرسقيهكةاالفكارضعيفةامرهابدايةفيفتناصهكانت
العلوموسوقمجهوآلالفنكانهذاالنذلكفيغرابةوالندرمااالاالجمالبوابحاخها
لاالنجارصصانالمعاومومنالشرقانحاءاكثرفيمندرسةالحضارةوآناركاسدة

واالخثراعاتاتواالكتشافوالتاريخوالعلمتجارةواالسياسةاحوالعننساناالمعرتةتهثمماكا
منويرهاوواالنتقاديةفيةواالظواالجمماعيةوالبيتيةاالتئصاديةونبالثويتعلقوما

الذبنالعربمحافيوبطهاالتعبيركاناساييفيليبنرالعندفةظاصطالحاتالفروعهذ
إالجببيةاللغاتعنئامعرأكثرنشرباتهئمكانالنالوعرالمسلثهذافيبهةمشقاتعانوا

باتهمفياوالالجرائداربابتهانالتىيمةاالتحبيراتاوارقيااللناظتلكغيران
اكتسابروالناسبابوانصالمحرانواننشاراالفكاروارئقاءفةالصباخمارفشيئشيئمابطلثقد

لينالغرومخالطةالشاسعةاالسفارفيبالدناادباءاقباهـترقيهادواياعظمومنالمعارف

االمورفيكثيرمنومجاراتهم

الكونتيماكانجهادآسبيلهفيجاهدبلالمههااالمرذهـالىافيينمنتنثهمنوإول
ويسبرجيسصفحاتعلىمنكخوزاللغةنشرهبماجنسهابباءعرزكراتفانةاحالددرث

عاصبدياقالثفارساحمدالسبيلهذابمنهجهادأاقليمنولمالنفيسةالمطبوعاتمنوغيرها
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عورسياسغسبرالذينالنربيينونبشوالواسعةوخبرتهالعربيةبالغةالتامة4لمعرتالجوائبء

االةرنجيةباتالمعرالكشبيةقالهاالوعباتحأذةالثهذه3مهفانةبالداحموالطبذاتهووفف
بمعنىواالخرةىلثخا34هـبمعنىاالسطولثمالفرنسيسفاكاعندكاه9هبمعنيكتمرالمؤكقوله

هألهاكهنىبمعلحافلةوالك5116والمنطادءىههأكههـلعنىبدوالبرألالثعالعع

كا5كأالهـاطليانياالعنداوالفرنسيسعندى3ثهمبمعنىوالسندنأ3ا9بمعنىالماليةواالزمة

كانتولذلكشرحهاوليطاقااالوضاعمنذالصاوغيرأاهطبمعتىالبرفيوالسلك

فيعليهالونيعوالغربمحافيوكانومياحثهاوسياممنهابافكارهاجرائدناجمغارفيتهجريدى
ليقفاالولىجرائدنامنكتاباتامثلةبعضنسيالتاريخلفائدةوقةالشرقاخبارمعرفة
االخألقوتهذيبالعلومانتثاربففلالىفيمنالنااليهآيتبماويحكمالسالفةاحوالهاعلىالقارى
بعضمنيامثلةنشفهاواالنالمبشريدةجرنشرمقدمةلناسنقوندناقددائرةوانساع
وهيالقديمةالجرائد

نوتكرهيمبتارخالولالسننهااالولالبددمفثتحنياالخنارحدبقةجريدةقالت
الواصبالحرفنصةما8581الثاني

عربيجرنالىآل

امهارفيركبةبيروتمدينةفيبطبعهالرخصةباعطاالملكيةالسنيةاالرادةهققتفد
لالظيظلهاتحتواالمانةالراوسواكورشةالذينعبيدهاتهذيبوئقدموالفضونالمعارف

ماكلعلىخمألمرةاممبوعفيكلالجرنالهذاسخطبعبورودهارقاثتالنياالواصعلىناءل
مشبهةاالجنبيةاطوادثمعيةالسوربألدناباراصعلىويفيمنةقساالنسانيةبالةوائديتعلق
مالحظاتينضمنوقسممميةوفوائدنبذيختلفةعلىبشتملوفسمالجرناالتوإعظماحنمن

منيفةآخربذيلكلبالختابميطبعمفيدبشاريبمهاالخيربتدىوايقسميةمنبمواءورآ
هذاوألتيخنارمنهاكثابويجتمععاماخركلفياالخيرةاالوراقتلكئقطعالجرنال
الجهاتالىتوصيلىاجرةعليهيضافوبعهاوتوابيروتفيغرشوعشرونمائةبالعامالجرنال

عايئذيمنكلرجوؤغرثعمابعينواربعةوارمائةيفرالمطلصظنبمالىكلثمخةفيكرن
المديرالىاسملادربمابةبيانالنهذبيالىليسليمذوقذيكلومنالبالدلقدمير

نصةما3681نيسانتاريخء3بريمىبرجبسجريدةأوقالت

همظىاستداسةرهوقبلاسبرعافيهاليقيمبروسةسانرالىالمعغلمطانالىانقيل
بانةبفاالسياسةعلىياومةالنتكا3آتوممالهاالحوالترجمانالمسماةالريهةاامحينةا
السياسةعلى3تلهفقالالخطرفيهمحيثوقوعكنواحترازآلومهانخشيةذلكعلىيتكلملم
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السلطاناللهنجزىهذاثبتفانشيماتخشوالاالمرونفسالواقعمنلكرظبماالعامةواالمور
اطقيقةفيوووالفضباوولهدلوهذاحقوفهاعنثذبانلرعيئهباخلواانصاتعلياخير

وشاورهمالتتريلمحكموفيياوالرطالدولةبينالمواضةبهتستمراذالجانبينمصلحةمنةمل
االمرفي

العنوإنتحت3681االولثرينتغرةبتاريخاالنجيلانتشارعناخباريدةجروقالت
ةاآلتى

ةدالغرافريقية

يوجدبيةالغرافريقيةاياالتمنيسكووكوركاميابالماسوراسبيرياوليؤاليونسهفيانة

تظمتكنايىاوتايئاصلهمنبمالذيمنينالموالمجيينمننفىالفمصتيناكثرمناالن
بينباالنجيللحبمثحروابقليلليسدذهبومخهمكراخينمختلفةرسمداوابتنتكثيرة
تقدكافييةالدموطقوسةيمارسيزللمداهويملكانهوالمحزناالصركنودالوثنيبنمجيراغ
كوماصينةمداسواقمنواحدآسوقاانوقيلوالوالةإالغجازجنافيذبيحةالشعبمنالوف

السوقذلكجانبيوعلىيوميفييذبحونالذينالمساكينكثرةدمهالينهـثفسوققدتسمى
مدكهمبذلكيرضواوالهزوكباايهااينظرونالذينلالهاليمنظرآالمقتولينوسروميتكو
نستريمانيمضنافيلآلخرينعبرةراسهويطرحالمنظريقلبذلكاليفرحالذياللن

ليرسلالحصادربالىوموإظبةلجاجةالنصليوكيفاطالةهذهفيالبشريسالجنمنواخوتخا
حصادهالىفعلة

مانصهالفراتجريدةنشرت8681ايارمهرفيبعلىوالباشاناشطتعينولما

اكرامالذواتمنورااعتادمنالواليةكلدائرةفيالماضياالثنينيؤنماجمتمعلقدا
صاحبيةمورمأالمحضمنالعالياالمروقدغالترنمفيةةالموشذتوالنثالميةالعساكرتوصة

الالوةختامبعدثموالتكريمالتعظيمبصفاتوقرىءالواليةوافيباشاناشدواالجأللالدولة
ماءالدذاكفيطضرمنوأمنصالملوكيةالعليةالذاتسلطنةلدواماظيريةبالدعواتاتدا

العماءكأعاخهاعنحسشدباصوات
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الثافيالباب

ألولىاطقبةفيافيينالصعمثماهيرتراجم
وكنمنهمالقدماءسيماالفيهاوالمحررينفةالصإربابجميعتراجمننشماننابودكان

المشاهيرعلىذلكفيفاقتصرنامنهمالبحضاخبارعلىوقوفناعدمإوهمعدملىرغبتاكئردونلط
زماتالمذكورةايراجماصردفيزإعيناثمافةضدتفيشطرآكبهيرأقضواوالذينمنهم

ننشرانيتفقولذلكيافيهكتتيقاوطاربابهافيهاشتهرالذيالزمانالالصضصدور

اطقبةفيتهاتاصصثولىانةمعالجريدةسيسأتبعاكمنالثانيداطقبةفيهمالواحدتربهة
الحقبةفيافةاخدمالذيالشرتوتىرثجداالستاذمثآلذلكفىنضربارابعةإوالثافة
هذهفيأنشتفهاحررالنياليشيرجربدةأاللالثانيةالحقبةفيجمتهقىثرنانفانناالثالة
المتاخرةاتالمدفياالقالمحملةمنغيرعليوقسالحقبة

اب

كيازجمأاناصيفالشيخك
االملاطالمولداللبنانياليازيسعدبنجنبالطبنفاصيفبنالدهعبدبنيفنامهو

بعلبهموقعلجب0961ممنةنحوذويهمنبهاعةعحمصإذكورمناسعدهاجرجد
التيمأوادفيوآخرونبالغربالمعروفةةابلبنانساضلفيمنهماناسكعوطنالديارنمك
ونواحيهاحمصفياسرتهمبقيةتزالوالاخرىمواضعفيبعفهموتفرقدمشقاعمالمن
الففيفرعامااالرثوكعمالرومطائنةمنواصثثرهمواليسارهةالوذويمنعشيرةبهيرةوهم

حفيدمماكتبهالربهةاصاحباضباربعضاقتطفناوقدثوليكاالرومألىكييئفانةناصيف
الحدادامينالشيخ
مبادئونلقى0081سنةاذار53فيالمذكورالمماجلاقرىمنكفرثميماقريةفيمولدكان
المشحهورينإالطبآمنعبداللهوالدنومثىالقسلهيقالشباببيتمنراهبعلىالقرأة

الدواممطلقلةاليعلمبحعاطىقلماانهكاناألشاعرآلبادذللثمعكانممينآابنمذهبفىوخلفي
العصرذلكاءشاحدالمنيرحنانياالخورممطديوانجهاتزظاتواسهرهومنذاكاذاليه

فولهومااليازبهطابرهبالشيئروامابيتاناألمنهاعللم



الديوانسذابنظمغنيتباتنواوضوالطيربالهناوالخعق
ثالتمننظمافريدامالهفوجمدتهطالعتالقداني

تصلماوتمغبنفسهوالمطالعةالدرسعلىواقبلالشعرالىالميلروناصيففنشاولده
انهغيرعمرهشالعاشرةفيوهوالشعرونظمالشعراءودواوينوالمغةالخومنكتبيدهاليه

المصريةوالالسوريةابالدافييمنلماذمنهاالمطنوعلقلةميسورةالهدلذلكاكتبيمنلملما
بعضمنيسئعيرهاثبووحهمعتولجليةكانااممبببطبعتشتغلقلماكاتنادرةمطابماال

اليازحيناصيفالشيخ

ئقيممووالرالحقائقتمفبيففجبواصورتىوتبقىامضي
المرسوئمالهيملماتروحوىفلوالخياةتجبةوالموت
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كثيريزالوالبخطهماينسخهاومنهابدتهازفيحفطمرةمايقرأهافمنهاالقديمةوالكاتباالديار
بعضهاوالفارسيةالقاعدةكلالخطجميلةوهياءستهعندمحفوظااليومالىباقيااكتبتلكمن
الصفحاتمنمئاتعدةلبلغ

مختصربينمشهورةتاكيفجميعهافيولهاشهرمصنفاتهودرسليابةعاممنكليلغوقد
جمثطيهلماالمصريةالمدارسبعضويةالسوراكثرالمدارسفييسالتدرعمدةاليومهيومطول

افضلمنوهواالعرابلغةاصولفيالخطابفصلاشهرهاالترتيبوحسنالوضوحمن
علقوقدالصرفموجزفيالفردالجوهروكتاببقلمهشرحوعليهوالنحوالصرففيالمتون
ولهوطبعهالفردالجوهرمطالعفيالسعدمطالعأسماكتابفيابرهيمالشيخولدهالشروحعليه

البأبوأرجوزةالصرفأمولفيالطرفلمحةأرجوزةثمالنحومبادىءفيالحامةطوق
نارثمالصرففيمطولوهوالخزانةشرحفيالجمانةومنهاالنحوفياإلعراباصولفي

عمودومنهاابرهيمالشيخولدهاختصرهاوقدمطولةإرجوزةوهيالفراجوفشرحفيالقرى
عقدوكتاببمظولمفقطفيهالمفعولالىبهانتهىاالنحويةالوجيهاتفيرسالةوهيالصبح
هبقلمهمشروحةالبيانفيمختصرةارجموزةوهوالمعلمالطرازثموالبيانالمعانيفيإلجمان

مطولةارجموزةوهيالجامعةشرحفيالالمعةومنهاوالقافيةالعروضفيىالدائرةنقطةو

التذكرةسماهاوارجوزةالصناعةقطبوكذلكحبيبالشيخولدهبقلممشروحة
مجموعوكتاببديعيتهعلىمطولشرحوهوالدانيةالقطوفثمالمنطقاصولفي

وارجوزةوالعروضوالبديعوالبيانالمعانيفيمجموعةكأوهيالعربفنونفياالدب
الشتاتجمعسماهأومعجمالطبيبمجلةفينشرتالقديمالطبفياكريمالحجرسماهامختصرة

وساعدافعلعلىالتيوالصفاتاالنساناعضاءفييبحثوهوبالطبعينشرلموالصفاتإالسماءفي
كانالدينيةاالغانيبعضوالمزاميرلهمونظمالمقدسالكتابترجمةفياالميركيينالمرسلين

منلهيعنماالحينبعدالحينعليهيعلقكانيستوفهلمالمتنبيلديوانشرحوضعفيشرعقد
ديوانشرحفيالطيبالعرفوسماهابرهيمالشيخولدهبعدهفاتمهالغامضةاالبياتبعضتفسير

عليمطولبنقدوذيلهديوانهفييثبتهلمالذيالشعرمنللمتنبييروىمااليهواضافالطبابي

التيالبحرينمجمعباسمالمعروفةمقاماتهواعظياتآليفههروامشرإحهوكالمالمتنبيشعر
والعلميةيةاللغووالفوائداالنشاءبألغةمنضمنهامقامةستونوهيالحريريمقاماتفيهاعارض

منواودعهاوالخثرالنظمفي4عارضتوقوةمحفوظهغزارةعلىدلماوامثالهمالعربوتواريخ
ورمخكالماوجناسالخطيةمضظوماتهكالجناساتبعضفيالمرتقالصعبةالبديعيةالفنون

فائقةمقدرةعناالبهيضطاحالماوغيرهاباالنعكاس



الشعراءعلىالمفمارهذافيبالسبقلهيقضيغرباتفننالشعريالتاريخصناعةفيتفننفد

فدعكامديخةفتحفيرية8421مشةاقالهبيتانالبابهذافينظمهماابدعومنقاطبة
الجملبحسابتاريخوعشرينثمانيةجمنانوهاابميراالميربشيرالشهابيعليهاقترحهما
شطرمعصمههلومنجممهمنهماومنييتمهملكلومنشطرمنهمامنكلعصلوذلك

وهالفاالالناطقالتاريخسوىوباظالفلمجزولمجزآلصدرصدرآوبالعكسفيهماشطرمعجئمفى
البكابهوللدياليالخليلدارمعاطبءنارعكابؤذغفي

ردكافباركالضمعانمميطيتيمايئواربعالثمالبرأس
مدحفيولهالزفيعالسلطاتمدحفي3821سنةتينلايضاالقيلهذامنونظم

بيلتينوصدرهاتاريخامنهاشطرجعلصقصيدةاليهالمشاروالسلطانالمصريباشاابرهيممنكل
منالغزلابياتاوائلعلىاالولالبينحروفوزعثمناويخينمنهماشطركلكنتد

بيتاالشظمفنفيمبتكراتهوسمنهاالمديمابياثاواثلعليالثانيالبيتحروفووزعالقصيدة
هاءوعكمممهمامدجطردطااللذانلتانالئماانعكساقرآتهماعصصثاذااللذانالمدج
الئقطكتابةمنيةخااممةحروفيمونانوهوالعاطلطلطاالبهذفيرعاتهمحومن

واوصاوالراءوالدالالحاءوهيقطثمانيةالعاطلبعاطلالمعروفةالحروفالنوذلكاخو

هذامننظموتدكاممابهيرأمنهاجمبانالمنكلميسعنالوالوادوالهاءوالالموالطا
وهيالعربلسانفيسواهاإمرفالابياتبعةارالنوع

ذورهلزلهلمهلوزدوخلذدحؤل

طزدللضحيوزذهلمؤصلىخلؤسلمحصور

زدفىصتددولةوطؤلدمتؤليدوله
دئيماحدلةهلمذورحردهره

القديمواعظطبعكتابووقفبيروتفيالخلصيةالمطبعةتمطبوطعوكان
الييةالسورةالجمعيةألبثأمميسالفضلولهوهذجهاعبارثةاصدحانبعدالذهبنميوحنا

منيسضحقهبماالمجرينمجسالشعراءيهابقزظوفداهبامجلةلهارأنشثتاشتهرامرها
الموصليالعلويالدينثهابللسيدابيايممنهانوردالتيالونانةالقصائدفخظموالواالطاناي

هجمعتقدوالفضلمقاماتةفضالزفعتقدالفضلوقةالمصتفهذا

وسعتهانهاعلمطالبلكللمجبوفالدارتاذاالبألدفني
تماالدهادذنفالبمثياينشدهالوكاتاالحصيهاثمعارها



68

اتضعتفدمقاماتىوليهبانيقاومهالوأحرى2الحريريثم
مارضعتاالليابعنءيرهافطتميوالدهامتينارلتيتيمة
انحزعتقدلذتهـالنقائمعنهامترهألتغوقدكاالآلت

طبعتالتيناصيفمقاماتلطقاأرخهااللمافطبغالتالعلى
سيماوالنةااللىعلىوظشولالشعركثيرعجونمنئعديرشعريةواوينثألثةوترك
االولىالنبذةيةدواواقدمسروىوتحعىانأكثرمنرهشهفيوهيمنهاالحكيةاالبيات
ونظماالخيرالسنينفيطبهاتجددوقدينمراثالثوآخرهاالريحاننفحةوالثاني

الولهالننائةواآلثاروروالقصنائس3اعلىعلتهااوورالفغلىئقشتالتيالكثيرةيخالوار
كلكادرهبايرلوخمعلموهويثيالمإوعةدواوينهفييثبتهلممماالصياعدفينظمهما
رحمهإنهعلىيدلممافيهظاهرةاالجادةفانشعرهالمشحهورمنقةطباليباخانهومعمنهشيهورالم

وذلكتعقيدأوالحشهوآفيهتجدوالالطهليتعواليتكلفةيمنفبمالشعرعلىمطيولحإللهكان
بيمامماكانمالكلمماليبافيتمرفهنساعواوالوقةالجزالةبينالجامعةلاللفاظاخحيارحسنمع

الثمتنسيقهاسنووضعهاوإصكامالىإلةيفصاكمنلهماالمطرزانهمتصـواذاوقتهنادرة

فيملكتهقوةعلىبهدلمماالدقةعلومنواصدقسعلىاوجربهااالبداعمنقامائهفيا
غيؤفيمجموعةالتجدهايامورانفردفدانةكبيةالعرآلالفصاطىوإنطباعهاللسانيةالصناعة
ىالخاماغناطيوسيدالسفانتدبةوالعامالخاصبينعلمهيثعذاعقدامرهاوائلفيوكان

تةكفرثينيالمشيدديرالقرففةفيءعندهتماكودبم6181سنةالكاثوليكالرومبطربرك
رباالىيرلاثماكوقالىافامتةالبطريركنقلحتىسختبنمدةالوظيفةبهذهأعميففلبث

ايمشةعشرةاثنتيننحوأخدمتهفيلبثانةوحيدهوجعلىكاتباليهيرضزبة3المالشحهايى
مداغاالفيللهاجدنمالشاميةالبألداالميربشيرمنفيهاخرجالتيالسنةوهي0481شةالى
يزاشانيشمأفلمبطرسكرامهلبيرالمعلماصلالشاءرالخاصكانشاعرهالنذلكولعلقليلة
للمطالطمنقطعابهاواقامروتبمدينةالىبيتهباهلاللهرحمةلخةابشيراالميرارتحلماوبعد

الوطعيةالمدرممةثمالكاثوليكللرومالبطرجميةمدرسةالفيوالندريسواألليف
وراسلتهبيةالعرالبالدجمعفيذكرهفائمهرلألمبركانلكليةاالمدرسةوكذلكإبسناني
عنواناكأوصديوانفيبينموبينادارماطبعوقدومصروغيرهماالعراقمنالشعراءاكابر
االفالمحملةبيناعدأندريوالبابهفيوهوفريدإالدباءمراممألتنيابندماكهة

االبياريبحايهاالعبلىوللمثيخالثرجمةكعصاحبمدصهعلىواالدباءالعلماءاجمعتالشرقفي
بهافءاليازجيديوانمناالولىالنبذةبهاقرظمبدة



أوعدالمعارففيظلالذيالندبالفاضلالبالتقانجاو
ندمةالفياسفيالشكفهوبقسيإلمسأمنالقولكمل

معجزأحمدهبسحذءبمثلعيسويماماحمعبابمثل

ممذدينةضلأولطكانعيسوتنأللألممي
لصاحىاهانةفيهاانظابمعليهاالردمنيتمالكلمالقصيدةهذهعلىالنقامغماروناطلعفال

وارسااليفناصالشيخمنىلمبالوالقافيةنالوذنفسعلىيدةقصفنظمكرامنهومساممالترجمة
يخهافالادىللمثيخءبدا

يعهذفيكيمنتنديءالمقتلماذاالخطيبالسيداا
تجزدهلوظفهمندريفهودىالشيربحركمنورأينا

تزبئحتىبالحدزادانمامزيدفريددمبمفحم
فيئشدعيسوبملوكاناةهاىيىجانمالعربيال

جداذااستطالبحرهيخضمنوكىاربمالشعرفنيمنلم
ويمدالىجوفيلتصنويوماألبالمذاهبالنخرالوال

مسذدهبابىئتعذىرغيروفيانزلقتمفلى
وصدثالفريقينبينوالندانيلنمووالمودعصرفينحى

اجودلكأالتابجاورعناوالنعدالشقاقإردتان
اسودحنمطيةاسمراللوناإلعضاءمملىءالربعةفوقالقامةمعتدلنجيةاصفاتةاما

قليلوحركاتلحدثفيمتأنئامواضعاكامآلثحهموقورأمهيتاكانالصوتالشعرأجثى
والآايغولمفييهاباتهوالحديهالفيفطبذتةالبهةتسمعلمالساناضيفالفي
يراالميدسبابعئكانيوصفرجلارتجاآلفيقالهابيتينلهالطوئروىزمانهفيدواجماه

مهماوالمياسطةالمداعبةالىاقربوالييتانناصيفثيخالراسمسقطمنكفرضيمامثهابىلي
هذإنوهماالخقيتيالهجوالى

ةحباطالوةاثيتواليعضحامفىلزكخإنقوئمقدفال

طعمةيوماليعرفذاقةتنطعمهفيفىعمهمالجيعكذب
والماألاليعإهمتاجننابفيمبالغاالتدينحسنالقلبرقبقمخلطودودآوكان

وكانوالنوادرالهفوظكثيرالكاتواسعوكانربىفيهمواليمتببالرلىماأليأضذ
الشعرنظماذاكانانة3تلذاغريبومنبلداخممواممابهااموامماءبتوارجماالقصةووي

ثمانيةاالخبرأملىاعتاللهمدةفيانهحتىبمتبهاهثماالبياتينظموكنهكاننايبيتاالبمتبه
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مسافرآكانالفرسطهرسكلىالماميةالمقامةوهيمقاماتلاصدىالفوقدوامدةدفعةماعشر
قرطاشااخذاليهاانتهحمازلماافاالصإلبقصد3581ألبجمدونالىبيروتمنتيماباهل

بهالمجابهلشدةااخبيشروالسشيئاكثيرآالشعرمنوييبثمامهالقرانظنجفحفقها
االرضعلىيمشوناشعراءاوسائرهـاببصييمالمنبينبميقولكان

العاداتوسائروالجلوسواللباسالطعامفيبألدهاهلولقاليدقومهلهجةعلىالمحافظينمغوهو

فيصيحذوحمذوهموانبهتغئوابمايتغقانااللهاليطيبفكان4القديمةعصورهمفيكاكانوا
وروىمنطقتهتحتالدواةيضعو4إبدعلىوالقفطانوالجبةهرافيالعامةيلبىكانميء
الكمتالشاسقفىفةلواالمزاحسبيلعلىيقولمرةحمعهنهيهلشبليالديهوروطنهوابنظيذه

لمعلىيمتباتدتهطومنالحصيرالقديممنقطعةسورياعمةلغةفيوهيبالقطوعة

رخواسوالقرطاسواطبرالقلملوضعصغيرةمنضدةوامامهاطضيضفىةمطروعنبذةفوقمثربغا
يقلألذلكلكانيدهبخطحياتةفيكتبهمالوخمعانهويقالكثيرأالقنهالذياظطبصناعة
ةالقتضاولوبهثرمنويبافلهيدخننجالتغباستعمالمصديدولعولهجملينممولىعن

ابرهيمانشدهالهوةلهفدمثفالمترلهفيركيسابرهيماالمعزارانهنوادرهجملةمنويروى
البيتهذا

اعاهوناكفدنصحراموالبنفهوة

قائآلفورهمناليازحيناصيفالشيخبنمافا
مكهااشربواناتدعوهاحرافاكيف

سكثةاصاثهثمسراالينصفهءطلنصفيفالجفانفحعضالبمرضاصب9681عاموفي
المدرصةمنبالقربالبالطزقاقفيلناءازلهطفي181ثمياط8تاريخةبئفتوفيدماغية

اكإراءوالطفيهاشئراجدألخيمأحتنهالمشهدهنجرىبيروتسابفايالبستانيةاوطنية
معلىدايلاوخذكنجمثيللهبقيصلممماالناسغفيرمنوجمالمدارسوتألمذةواتجار
نقلتهروعنالصألةبعدوواليهودوالمسلمبنصارىاكمنالشعبطبقاتجميعلدىمنزلته

الزيتونةفيالكاثوليكالروممقإرةالىالحسراتوتوافيالعبراتكبوالزفراتنصاعوببنجثته
االبياتهذهوفةةنقشتصظسجةفيدفنوهناك

الهدىياعلمعاجكالسألئموفلبلهففةاليازيمقائمهذا
امزبالمراموتدعواابدالحجىلمبآبارااليهتحجخرم

فرفداالبالتافاقشرقباطلعصالنيمساهومغرب

واحمداالبدشدجمرىقيضربتالتيالتررصاحبلخرالنصارى
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مشيداللعلومخا5فامالالفضابهمالهذاعمادالعلم
مجتدىاضرفالمجربنمجمعهيتريةنمصامجرثحاهاور

رددافاححيتبذكركطاتتحةخيريفياناصفعليك

الردىادثةووقيثداتهاطلغيرتالنائاتإنصفتكلو
الندىقطرجمرويجودفوفكبالرضىحولكاالمالكتتترل

لمداائفافيوبمرارخرحمةنياالطفيحظكوجميل

3أ

ثيبستانيابطرصك

محوظابيبنوظبنشديدابيبنشديدبنبنكرماللهعبدبنإولىبنهوبطرس
عبنمدرمةءصيامنذودجلانبلنةالديفي9181الثاتىبنذشجقلدوبسثانيا

ملينهناكفانفقوالالتينيةوااليطاليةنريانيةوالةالعراللغاتاصولتلقىحيثورقة

روتءوزايلهاثمالمدرصةتمكتعلهاالتيالعلومأحرزكلحتىعشرسنبنمدةوتعليمتعلم
وكدلخجابتهاحبوهالذبنوقسومهااالميركانيةالرسالةرئيسسميثعانيربالدتعزف

مذههموتبعيةالعدشالعلومبعضمعواالبرطيزيةنيةوالعبرااليونايةاللغاتعليهمفقرابفايتهم
حيثصيهمدرسدفياستاذآ64811مشةجعلىهالمعارففيبرامنهآنسواواذالبروتستنتي

بيروتفييركااملقنصليةترجمابمعبنسنتينبعدوسورياولبنانثجانمكليإلكثيرمنتخؤج
سيماالتآليفكثيرةفيفساءدمطبعتهمشؤونادارةفيممعاؤنااالميركانالمرسلونواتخذه

اىبطالبابحثفيالطالبمصباححينئذيهتابوالفبيةالعرالىالعبرانيةمنالتوراةترحبة

ثمبمثابعمفيالحجابدكشفوكتابوالنحوالعرففيالمصياحئاحمةكتاب
هوتولثئدياقااسدبخيخإفافيباحمموربهورةيهابلدفاترامسكاجربالتاروضة
وتهذيبيةوادبيةةدينيرسائلآلكللهانفعونئجمسنةعشرةحمساالحدمدرسةرئاسة

ولهالمسكرإتشرلثعنواالماكاالرالدتربيةإلىفيهاداعأصافثاالغازمائلعنفضأل
عبيهزرزيةالالداوديةالمدرصةوقانونبيروتفيالنجيلية01اكنيسةقانونولكعفيضلالة

وكانالنساتعليمنةعنواخاالباواكورةمشآالرالمعنىهذافيولهالخطإبةفنواشتهرفي

آبهربنيمجلفيوفعثموغيرهاالشرقباءخطمناليابهذاطرقمناولبطرسالمعلم
العزيزعبدالهالطالفكافمأةالمحيظفطرأفيواختصرهالمحيعلمحيسماهآلالعرللغةمطوأل
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ابدتاقيبطرس

مزاياهاطابتالتيالصفاتإلىمرشذهمحداثلالالمدارسباني
مبداهاااليماتالوءهمبمحبةفدكتتتالدهيجبينفيأممائة

االرببلىغوفعكتاببمالثالثالمجيديالوسامومضحهديةمجليؤ33تبلغماليةبجائرة
سياحةأندبهرمنهاشتىالعربيحخبااناللهالىونقلغيرمطبوعيزالوالالعربكرفي

وطبعكنابونقمماروبنصنكروزيةورواالفداهريختارثمعألحالايختارثمالمسيرى
المدرسةاحدث3681وشةدياقالثنوسطالمثيخلمؤلفهلبنانجنلفياالعياناخبارء

ننكلتبيروتفياكبرىالمدارسافدموهيالمذاهىمنكلالتالمذةايهااقيلالنيالوطنية
الواسةبمعارفهمالشرديمادابشرفواالذينمدرستهنالمذةكثيرمنونغبابخاحمساعيه
النضلولوالمطالعةالتأليففياشتغالهمعالدروسمعليميلتيبفسههوكانالجليلةوماترهم

فطوالعديدةالمفيدةالمياحثونهنةاالفرنجعلماءفيهرىالذيالمعارفدائرةأانئادكنابفي
ثنافاحرذ5وبعدفبلالعربيةطءاصددمنعليهبقدممببهرلمعوهوممثرومطلبفنص
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االفىهذامنحإتفيفابرزاألجيالمدىبمرهتخلذافضخار4سلهبتاعواواألعاجرباالط
المشروعهذافوسفيوردماواليكبعدهمنانجالهمةكاانجازتاكااتمجلىسبعةالنفيس

المعارفدائرةفيكتاببطرسالمعلملطترجمةعنقآل
اكشابنألففيالساميةوالهمةالماضيةالعزيمةمنابدىانةفالاذافماالنغانيوانناهذا

افنديسليمالفافلوولدههوإفياوكبهسقاكدبارفيوالسيمادوارجلمناليتوقعاوطبه
نديةبالندىيدآخصومعاالمصريةالحكومةومنومواالدبطالعةاإاهلصلى4مواطنىمن

وضمااوآلصاحبهالزراشداكتابهذااقناءالىاحارقيااتزارناالمصريةاطحوتاا
المساعدةفياشتركمشبافناءاولىالانةالجرمثانيايةالعلكلومحافلهااتبومامدارءالىللنفع

منمثمافييمنلمانهابيةاالوإتدائيةاالذياتولباالنستارتمنيعلمالذياغوالمعاونة
الطغوحسنوالضبطالمادةوكزارةليفالنإخكامفيالمعارفدائرةهلجهيماريععلىامرها

البناءاللضةاذالحقالعاديةاكتباثماناألألمتأفلالافنفيفلةمعوالصورواتجليدوالىرق
لبيالماذزألاممافيبالجارالعصرفالسفةاحدوصفهالذيالىجلبذلكروالتفاتالتيا

الخبادقوممقتاالسوارعلتوانوالفزاكزعنامتنحوالالعلهياكفاحميدانفيبالمناياقط
تسبقها4بهيروفىجماتناليفاتءديدةئقدمتةوقدبميفلكفاهالمشروعغيرهذايكنلمولو

ثهغيرارتجاليةاوكانتليةارثيوالعظاتالخطبمنالوفوتعقبها

فياالنجيليةاكنيسةعمدةفيوعضوآالبرونستانيةاظيريةلمجمعيةرطسمابطرسالمعلمكان
الجمعيةفيعضوآوملةالمغفىالوالياتفياالعلىالدينيالمجمعفيلخريمعضوآوتعينوتب

الشرفيالعليالمجمعفيعضوآصارثماشغالهابتنظيمفاعتنى2581سنةاسوريةاالعلمية
علميةونشوفيوغرباشرقامرامملةكخيرينئقهطآخذآ

سليمالبهرفيمعاومتحدمنفردآانشاالنهعاعلىناراثهرمنهييةالصماثرهاما
والجنلبةوالجبةوالجناننفيرسورياثاوهيودعندكرهايغنيمهيؤصصارجالبسثاني
قأنرغانهبلعشرالثامعالقرنفيالعلميةالنهضةاركاناعظممنانهكانالقولصةوظ
وديعماكاناالفتخارييلارأصهعلىضفرتالتيالخالذةثاراالمنترصبماالعربيةداباال

ابخامنمثلهاغيرعلىئقدملماقيااكبيرالمشاريممقدامماعلىإلعاالطواءالمحاضرةلطيف
ابالغم3881ايارغرةفيالهابرواالقالمبينوفاتةتوومذاهجهمالسنتهماختالفعلىالشرق
عليهوناحالخطباءفأبئةالوطن4وضدوالتاليفالتعليمفيزضاعمرمنوالسئينالرابعةالسنة

للثيئدرنانةقصبدنظرناالفتتوقدالعلميةمترقمهسموفىتدلفىبافوالالجرائدورثتهالشعراه



الثيتيةاالياتاالمخماظفنةاالميركانيةالكايةالمدرسةلجسانإنشدهااليازبهبيل

المفضالالرجلمذالترجمةالخناممسكنجعلها
امدادهفيفاففضلومحيطوالحجىالمعارفدائرةفطريا

انثادفيترألكبقريفحهاالتيواللغةعليكالعلومتجيم
صازيادهفييزيدالهيطدوندمعةيكلملمفيالمحيطفاذا
اعدادهمنعليكدمعايسيلالشخذاعليكالحسابببي

وعبادهبألدهبينسقواكحسرةوالجرائداهدارستيئ
لبالدضخادميمسىاذمنعدهاثحرفالألدوليسضدم

ت3

االلطاويبكوفاعة

الباقرررهنسيولجحقونراغبنعليبنحمدبنعلطبنبدويبغبكرفاتالسيدهو

اكهراهفاطةفييئالحسذاالبدتزبنيرذ
مماويؤفذميألدية1081لمجرية6131مصرمشةصعيدمنجربمديريةطهطافيول

عليهمالدهرواخنىيساراذويمنكانوااصداانبمرهاسيأتىالتيرقيفينفسهعنكتبه
منشاةاىوالدبلفسارعسرفيعاظتماتكااثرجولدفالالزمانبنيفيشانهوهبهئم9وفعد
يساروالجدااهلمنتطنةابيبيتلهميقالرامزونواقامجرجمامدينةمنبالقربالنيدة

وطفرسالىنقلثمالقرآنيقرفافافألمنوعرعحنيجمهاولبثاقحاالىنزحاثممدةهناكفافاما
بهاثوفيهموالهامعللةالمثداوالمتونمنثيرآوقرأكالقرآدطفدحفظوكانطاالىعادوإخبرا
فراجوالشيخياالنصااطسنابيوالشغاالنصاريداعبداالفاضلكالمجالعلماءمنيؤبم
وكبرهمنصارياال

ء231مسنةاالزهربالجامعالطالنةسلكفيوانضظمالقاءرةالىرفاعةبئةوالدهتوفيثم
شينبضععليهتمضولم5كئيرايئئالعلشنالحتىحسنمااجهادوالدرسالمطالعةفيهدو

منبئفيكانالمقولعلومائروموالحديثواللغةالفقهفياالوومالعلماصطبقةمنصارحتى

صاحبفأحب8ر5أاالالجاعثميخ55215ةإوفىاالعطارحسنالشهفيالعالمنعلبهمالعلمتلقى
واالجئهادالذكاءمنفيلإتسلمامنهبالتقربوخصةالنالمذةسائراقرانلعنوميزالرجمةا

وقمىدلكشاكلماامراوفياويسثشيرهالعلومبعضعنةياخذالشيخمنزلالىبترددفكان



تنفقوالدتهوكانتعسرفيفدمناكاوكانسنواتثمانيزهاءاالزهرورةابمالرجمةااحب

آالياتبعضفيامام04215سنةتعيندروممهاتمفلماومصاغهاحليهابقايامنتبيعابماعليه
حياتهبأودالقيامعلىهبساعدبراتبالجد

ض
االلطاويبذرفاعة

رحمةكاناكريمةالخديويةالعائلةسموباشاعليحمدلهبالمغفورزاهالعصرذالثكان
ارسالفاحبالعلومنشرلجتهاوفيالسبدالقطرهذالشأنتعزيرامشروعاتفياخذاالله

وبثالمدارسعفياعوانالهكونوايثةالحالعدملتلتيبااورلقطرالىهذاشبانمنجماعة
االرساليةفسارتوالصالةللوعظلهمامامماالربهةاصاحببتعيينفامرالبالدابباءفيالعلومتلك
ءوالاثرتجمنفسفتافتفرنماالىمصريةارساليةاولوهي131مصرسنةمناليهاالمشار

منهانقلهاوبهاالعلوملىتحصنيمبهرغبةنفستلقاءمنالفرنساويةاللفةدرسعلىفحكفالمغرب

بهاالتلفظيتقنفلمبنفسهاللغةدرصهمطمكاناالمامةفهنمنيتخلصلعألالربيةالى
وعلوموالجغرافياالتارتفائقنالحديثةالعلوميطلواضذجيدأفهممعانيهافهممنيمنوكنه
غرائبفيالمفاخرفالئدهمطباريسكشائافيوهوقرجموالرجمةالنأليفالىمياآلكاناخرى
الخناتمنرفاعةالسيداظهرهماباشاعليعدلهالمغفورفبلغيرهوغواالواخرىاالوائلعوائد

بطالهوإستبشرعظيماصروربهفسشنفسهتلقامنالحلمفيوالرغبة
بدرتجهالثاطقةالشحهادإتنالانبعدالمصريةالديارالىإللهرحمهعاد315السنةوفي



في231انشأهاسبةالثيكانالطبيةالمدرسةفيالهـرجمةمنعىووحمدفوالوالفضلالعلمن
فبلةبراالترجمةرئاسةمتواليوكانرالشبككلوتبرئاسةالقاهرةفربزعيلابيفرية

بقصبالنرجمةلصاحبومهدطيلةفرثاضدماتولهسورياابنامنيوحناعنصربومالمر
ذاككانوااذخبيةاالبماللغاتعارفيوانسيماالالبالدخدمةعليوعملرجمةالاوفوأالسبق
ساؤفيعربيةجريدةباشرانشاهمناولانهجزيالفضاللهئعدوممااالمابمعلىدوق
االنالىالفئوال8431سنةومساعدتهبمساعيهأنشئتفانهاالمصريةالوقاخوهيالمشرق

المصريةالرمميةالجريدةوهي
اكتبةلتربمطرفيلمجيةالماومدرسةالىزعبلابيمدرسةمنانتقل931سنةوفي

خبيةاالبملاللسنمدرسةمصرعزفيلهالمغفورخافم1531سنةوفيالعسكريةوايبونالدسيةإ
حقذاكاذرفاعةالمثيخفقامالتربهةمدرممةانخهـوسميتءكدالتربهةعاحبالىبادراتهاوعد

عددؤبلغالقطراتكائرهابميافاالرمدارسمنالتألمذةلهاواخارالمدرسةهذهبادارةالمياما

مدرسةزعبلابيفيكانتلميذآ053صارحىزادثمتلميذأنهسيناالمراولفيتالمذنها
ارسومدقااللىمدرسةفضألعناليهادارتهافعهدثالزبميةاجهاتالىفنقلتلطبتجهيزية

االفرنجيةمالحوادارةلالواخرىلمححاسبةواخرىيعةوالشرللفقهمدرسةكافرعيةاخرى

ونصفسنةبعدوسنااالمدرسةمنخرجثفرفةاولمنالربهةافلمنشكلا85نةموفي

سنةوفيمثخابعةإوقاتفيرءأفىالرتيمنمايتقدههانالفدكانفائمقامرنبةنالتشكيلىمن
رفاعةثغالمنبدالبكرفاعةيلىفصاراميرآاليرتةنال3631
االولباشاعياسلهورافىععكلىا2قفلتحثىااللسنلمدرعهناظرابكرفاعةزالوا

اليهالمشارشااعياصثوفيحتىناكهـزالومااظرطومةمدرصلنظارةالسودانالىسالةافامر

يديبينؤملاالقطارلكمننجاتهعلىالتهبشفمادباظسيدالمرحوموتولم07215سبة

سليمانومااررئاسةثحتالصليبةاتبةاطرمدرسةكالةا18مضةالييمافهدباشاسعيد

ةالنرقلمنظارةنظارتهاحاليهفاحيلتبالقلعةالحربيةمةمدرمإنشئتفيلبعدوالفرنسويباشا
المايزةلرتةانالذلكوعندوالمعمارجةوالتقيشالملكيةوالهندسةالمحاسبةومدرمة

فأعيد0831سنةالىمنصببغيربكرفاعةفبتيالمدارسهذهالغيتكل31ال7صنةوفي
المدارسروفةجريدةادارةوتولمماالمدارصنومسبهـونمنعضوآوتعينالربهةاقلمنظارةالى
ميالدية13781ء092ممنةإدئهتوفاهحتىالمامبهذهفائمازالوماالتاليفعلىمثابرتهء
واالساتذةالمثربهينمنبةالمصرالدديارمالوفدسنة57رامنولهالمايةالترلةيداء

الطتاسمةخطيبلمعناعلىصااطوقدوتعأيىمؤلفاتهمناستفادواوغوهمءينوالمندسين



اضذناوعنهالرجمةاماحبمنافيفيهدعلىمجديبكصالحليفناالوطنخادمبمنافيكمن

واشهرواونبغوعتةالعلمذوااالذينمنعددآبهيرآايفمابمرفيلوقدهنابمرناهمامعظم
هنالذكرهمحلالمماواعالهمووظاثفهموجرمناصبهم

وومقداماحازمونااممراالعفامتناسبالجبينوإسعفصيرالقامةاللهرحمةكان
صريشاراصغوالخرحثىالجدمراتبالىالسمرحضيضمنبهنهضمااتووحدةدبمء

إالفرنجيةالديارمندطانالىحياتهاوإئلفيكاناالنسانبنوباعمالهميقتديواليناناليهم
بدلهثماثمالةهذفيرسمهقىوالقفطانكاوالعمامةالجبةمنالخاصالعربياللباسيلبم

بقدروصفهامعخراالبعداواحدمولفاتهبذكرحالهةتربموقىئمإلمشحهوراالفرنجيباللناس
شاهدهمافيهكرذفرنساالىاوهورطتهىالفيواناالبريزوالدصةى1االمكان

وئفريقهابطبعهاامرثمبذلكملقماصلىالحديثأاقددوآثارواالزباءواالضألقالعاداتمن

كممجلىوهوالجفرافيةلمريدالشافيةأباتالتعر3واالعيانالوجهاهبينوالدواوبنفي

فيغيرمرةوقدطخالمصريةالمدارسفيالجغرافيةلتدريسربيةالهالمىاويةالقرذمنترجمة
الجغرإفيةفييغثاتكبيرمجالىعدةمنلفمووهوكناببرونطملجغرافيةمجلدكبيره

ويظهريوالقمطبتبطبعتكبيرةمجلداتبعةارالمولنمنهترجممطؤآلناريخمابحع
ستينمنهابمجلدآقىجمانهاعلهالنناذلكيويدوالوافعجملترجمهاووانهمطالعنهامن

ئرجمةواالواخراالوائلسائدغريبفيالمناخرقالئدكتابلمجرية5631يوماتة

وهومحلىوالبنينالشاتييةترفييناالالمرشدإكتاب5بمرهلقدموفدباربسفي
الفصفواعدلتعليمالفةالفوفياكثبيةةاكتاب6الصاتمهمدرفيتمعليمالقةواحد

ئعربوهوتليماكاخبارفياالفالكمواقع7جمرطبعمطبرعاالبتدائةالمدارسفي
ييروتجؤمطبوعوهوالتمرفبعضمعالخرطومفييومكانترجمهالفرنساويةتليماكوقاخ
العصروشاسثهابآعنبحثوهوالعصريةااللبابفافيالمصريةااللبابمبابم8

وهوالننصبصمخنمرمعاهد9االميريةبوالقبمطبعةومطبوعوفنونهوعلومهوصنائعه

وهويعةاالرالمذاهب0101يطبعولماالصلالىياداتاكبعضالمعاهدحاختصار
ىالعربالميةثرح11االلسىلمدرسدرئاستهاءاثالفهاالربعةالمذاهبنيبحث

كهاسماعيليئيوتوثيقالجليلقتوفيكتاب31مطبوعاالفرنجيالمدنيالقانوندا13
بيةالعرإلىالفرنساويةمنترجمةمناسيرهبدسةركتاب41شوذلممرطحناريخوبو
وهومنظومةاالجروميةبهال61تطبعلمالطبفيرسالة0151ببوالقطبعوقد



موئناتهآخروهولمأاطجازاكنمسيرةفيازاالبئهاية71مطبوتاالجرويةفيلةع
الملكيةمدارسالبمطبعةالمدارسووضةفيطبع

يرإلصميومقاالتورسائلمنظوماتبينالعلميةالمآفىمنبمرهلقدمماغيراقهرحمهوله
انباالجماليقالوالبيانعنفغنحةوالتهذببالتعليمفيضدماتهوامابعضهعلىوقفناوقديطبعلم

تناولوتسهيلالعربيةاللغةالىبخقياالحديثةنشرالعلومفيضدمةكبرىدمراغيكرفاعة
يدانزجرحيوغيرهاالتربهةوقلمااللسنبمدرسةةاالجنبياللغات

4

الشدياقفارمىاحمد

المدماابنرعدالمقدمساللةمناقالشدثفهدبنجعفربنمنصوىبنيوسفبنفارسهو

عشرالسابمالقرنإواثلفيسنةوثالثينسبعاجبلكسروانتولىالذيالحصرونيخاطر
اتحفئناشهبرةعيالفروعمخهالتسلسلمارونيةأسرةمنبلبنانعشقوتني4081سةؤلد

عاحبعافياعانيوسفالسيدندبهرمنهمانوحسبناواليطنالعخدمواعظمالبر
رةالشالطائرالحليتنرطجرمانسالمطرانومنهماسعانيينالعالءوسازىالشرفيةسه3إ

المطارفةمنوغيرجالحايوحناومسعديولسواعووسمعانادعويعقوبالموارنةكةالبطاثم
فياالعباناخيارموكفكتابخرطنوساالوإخوهاسداخوهاشهرعائلتهومنواكتبة

الترجمةصاحبابنالشدياقفارسسليمواخيرآىلبنانجمل
فنالورقةعينمدرسةافيوالسريانيةبيةالعراباآلنلقىاشدةلمالعسرمنفارسبلغلما

ىالمصريةالوقاغجريدةفيبمتبالمصريالقطرالىسافرذلكبعدوافرانهعلىالسبققصب
االميركانالمرسلوندعاهثمفبهاعصرهاكبرجهابذةمنصارحتىبيةالعراللغةالقانوافي
41دهمعفافاممطبوعاغايمومطبعتهمادارةاليهدواعحيتمالطةجزيرةإلى381ثسنة

الواسطةوهينأليفهمنشتىبمهناكشوطبعبروتستتيالمذهبهمتبحثممدارمحهمفيوعلمسنة
اللفةنحوفييةحمالالياكورةثمطربفمعتىفيصاللفيفثمكبابىمالطةمعرنةفي

سنينعشحرمدةجالثميةواالنكليزبيةالعراللغتينفياالنسيةالمحإورةواخيرأىاالذكايزيةا
فكاوصالتوراةترجىحينئؤوعزبشيئايغيرفهلمالوطنيلبأسبماعلىمحافظوهواوروبافي

الفرياقهومافيالساقعلىاالقواالخراوروبافنونعنالخياكشفاحدماكتابين

الىتوشبايفةذلكبعدوالشدياقزارساكهمنمقنطعلفظوالفارباقباريزهفيع
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بئكبمكأزرص

يمتصكتيحب

تتيء5ءسنر

الشدياقفارماحمد

اأوالبالغةبمبفيقنكانعينززمانهباففىالهـففارسهو
مئجداالمعاتىلهاغرزوغدتبامرهاالبالدجوائبهإلجابث

إمدىوااالحبةاعترفوبفضلىكلهرتبةالجميعءلؤعرف
مذهبتركوهناكالدعوةفلبىبالدهالىلنققةةموصسفيةلهوارمعلتهمملخدمة

امثدياقافارساحمدبالمجىيصرفوصاراالسالمدينوتغالبروآستنت
هالجوإئيجريدةسنينثألثبعدفانشآفيهاكباهلسمحألاالستانةاتخذ7581السنةوفي

القلبجؤمرالليالءصابمنهانذكرهابافيمبتكرةشتىكتباالفتموصفهاسبقالتي
الجاسوسثمكشابوضهانتساقوااللفاظاانيماينتبيلىعيحئويوهوينمجلىفيبدالوال
يرللمالتورإةعكمفيالمرأوكتابابادييروثةافاموسفيهدةاكالذيالقاموصعلى
يخللمىاالبحيلفييلآوالبصصضحةبهيرةبعمائةمغاكثزعلىكلووهـخيرمطهغ
ئابوفارساحمدانشاءفيالنفائسألكتاباالجروميةكتابايضايرمطبوعغ
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النحوالصرففيلىاغباةوميهالطالبكنجةوكتابونوادراتلافيالناضرالروض
الغربلغةخصائصفيالعجبمختوكتابكأالقرنساويالنصفيالراويالسندكتاب

الجاسوسلطبهتاباعظمانةبحيثشعربهيرالحجمديوانولهيطبعانقبلالحربقاتلفه
فيجالتصكناباالصليالربهانارنولسيوترجمثهمعكأبخشيشالسلطانوكعاب
يةاالخوايازجياابرهيمالثيخانتقاداتسكلىوردوادبيةرسائلعدةايضاولهوغيرهاالبديع
هواوالمنماقوإالدبوالشعراالريخفيقديمةشثىكتبالجواثبمطبعةمنبرزتوبهمث

بمآفئهعلمعلىناليحهرمناكانفانةذلكفيغرابةوالوغيرهاإالستانةمكاتبمناستضجها
جمؤاحياءالعزيمةومضاالمعارفوسمعةالمدارككومنبهاتصفعمابيانباعتخطقالتيالعلمية
اآلتيةرةالفةعنهلمناكالشرقمشاهيراجداشفيكتابقلمهوصفوردوقدالعربيةاللغة

ذالثيفعلانمانزاونظماذافتراهيهمافيدةوالثرواالطالنظمفنيبالغانالمةرجمإمتاز

االمجتاجحالماصاغرةتأتيهاقعهداعليهاواسصصدرهفياللغةالفاظوممطناياحخوارسعةءن
فترىدآؤداومشقةذالثفييبكلفبغيرانبلالئقاللفعلمنفالبفيسبكللممعنىلهخطرفاذا

ذلكفيوالسببفقيبليغةاوالتقعرعلىكونهاالتكلفصمنفيهاصيءليسميةطهطليةكئاباته
غيرالعناللقلمهيطلقكانةلمهحريةمعمحفوظهوكثراطألضههوسةذاكرتهوقوةذهنهة
انظااذواتناوتمجهطباعنامنهتنفرالذيالمجونمنموكفاتببعضنراهيماالسببواظنهمحاذر

ممااثرجمفيكتاباتوذلككثيرللطعامالملحثمابةهواواحماضمادهكانعاوزلماذاالمجول
ممةالىفارصاحمديخازاخصائصومنطالثوانمنهايملورفالالمطالعةفيالمطالعءوغب

مراعاةمعجزئياتلالىوعالموولتغالتعبيرفيوسعاكمعنتصاقهاواببعضبعفهاالمعانيوارتناط
منعادةفوارادفاذاالخباكشففيكتابهواضيذلكوترىاليهوالعوداالصلىلموضوعإ

وجهزيذكراالتراكاوربالعاداتمنيماثلهاماالىمنهاذطرقفانامثآلباريمراهلدات

خرجانةلكيخالحىبهاجاءوتىبتاريخهاجاءوربماالعادةهذسببهووماهناكاوهناالخط
معوالطألوةالسالسةبغايةذلكصبخيرتكفاليلبكدوقدطالتشعراالثمالموضوععن

تكنلمافرنجيةثةتمحالطللتبيرءنبهاجاهسةالعرااللفاظلفاتإلكثيرأسموفيوترىالبالغة
مضالانةالتعبفيإقندارعلىاالدلةومناخحيارهحسنغتدلالغالبفيوهيالعربعند
بالغنهاعلىكحاباةونرىالجحيمادكاتمهجوهاترلاواذاالممماءعنانممدوحهبلغمدحفاذا

فغيرئبذهنهيرمايمتبكلكانوالسهولةكاعنكاتبهاالبساطةفيهائتجلىسجكهاوحسن
الخفىسكلىواعتمادالوأممفياستقاللوهوقبلاكتآبلخطةعراعاةاو



كاهلهضضةالثيملتوبصرهففحقوالتأليفوالمطالعةالعلوممعاناةيفثرعقلم
هناكاقامته7وائباوفادتهوالعالفىالوزرادإكرمحيث5881ممرسنةوهبطالجريدةفأوفف

شانءالحصبيلفيويلةطادمهعلىئاالذياالوسقوتوفيالخدتلدىاثولنالءحمرف

7881إيلول03فيالحتوبمالقضاديهاححتىيةارقهاولمالقسططينيةالىعادثمربيةأااللغة
ورااطراففيوفااتهناالتلغرافيةروترشركةفاذاعتممرهمنوالمانينارابعةالسنةفيوء

خقلكاالسثانةمنختماشيعتايامثسعةوبعدالمنامنقةبماوالغربالشرقرائدورثتة

الدولوسفراذالسلطنةوزرافييمااشتركلخيممشجهدلهنجرىرامميمامسقعلبخانجبلالى
بتةقضتدوفدالجرائدواربابواالعياقوالخارواالطيا8والعالواالمرادإالجنيية

يوسفجمعوقدبخانجبلكاممنوفينإكورقبنبطالىواككريمالتظيمبغايةالحازمية
الجرائداقوالمنرثائهفيوردمابعضمعالفقيدترجمةابافياهوعنوانهفيكتابآصاث
جريدةهماكثبتذلكفمتبفقدهالخطبإكبارعلىبامرهااجمعتالتيالشعراءائدوقص

القاهوةفيالوطنأل

واولالالذبالزاخزلكانكالمجراقئدتبمثالهواهندتبهديهالعربيةفالجرإئد

وثصانينهوتاكيفيماونظمهنثرهفياكبرىاللهاياتمنآيةيلكانخمراوال
ايضاهرةالقافيغازتاالجيبسيانجريدةمنفقرةواليك

كانبابهافيفريدةغزاءتاكيفدةوالجزائرمعوتوشاوروبافيترحجملةوللنقيدأل
الهدايااثفسلهايقدمونالكانوواالمراهالملوكمنمقز5العظلدءمحبوبمومهةبينعزينآ

بهرةشاعظمفنالتحريرهامتولماالعليةاالستانةفيوائباانشأوقدريةااالكهينالنياثثوا
نالتهاماامميةبذلكالجريدةواحرزتةالعباوفصاحةهانشاالوبالغآلجمىالتعبيروالتحصحسنفي

ركفاعظمفقدزالعظيمالعألمةهذابفقدانناوالشكبعدهاوالقبلهاالعربيةريدةبمؤط
لالدب

مئاتوفاتهدباوراقهبينوصدواوقدوملوكهمالعالمءعظمعمرامالتفارسالحمدوكان
لسانهاطالةعلييماوضومماتصيتهوافصتهارارفيمامهةوسمةزلثهعلىءدؤتدلفياالرسائلهذمن

اضباربهرناماعندذلكمعهئمكااثبتنامجادالتلاثناالهابذةمنناظروهالذبنقفيوقاحه
وافكااجربدة
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حه

كالدعداحزشحدنتا
هماماهمامحوتاذوعزتافتخارأباريمارضفثاهت

لخاماؤومأالرىافيورونزأدفيئاترجهافياألف

سألماليإحملباريممالىتؤاراهاذءورفقلت

جربرسالشغاالعلىهاصدالىاصاالويرئتيلبنانجيلفيبعيدةثهرةحداحالدسرةال
رلرايعاالقرنالثالثءقبملىافيالعاقؤرةمقدهالمارونييالقيمهغزالبابنةمقثرناالذيكان

فنقولباختصاراخبارههنانذكرالذيالتربهةصاحبينتياالمرةهذوالى
ورياظابنيوسفالشيخابنموسىالثييزابنلمومالمثيخابنغالبالثيخابنشيداثيخو5
3181خةسهؤلدداحالدجرجسميخالابنميخائجلالخوريابنيوسفاظوريابنجرجس

ثصودقةنءمدرسآلالىبواهاارسلىثملبنانجبلمنكسروانفرىاصدىعرامونفي
ذالثبعدوالعلوموسائروااليطاليةالسريانيةاالختينودرساوفروءبيةالعرالمغةإصولائقن
فيهابرعوالتركيةاالخةتحصيلفيفاشتغلالكاثوليكلألرمنبزمارمدرسةدض

خلعئالوظيفةهذهفينلبثالسرارهلجانكاتئابشيرابميرطآاالميرهعي8381نةو
الماالسالميةمريعةادرسعلىثزانصصيداالىذهب3481وسنةالجبلمنوئنياالمير
عائلتهحركلبخشةعثرةاثنتيإتجارةفيهاوتعاطىيلياصرالىازرمبحيث5481عاماواخر

لىالمالقدءفيهافنالوعماألعالفجهابرنرالتيالعربيةاآلدابدمةعلينفسةيزواففاابي
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صفحةسمائةفىوفيالفارضابنتهرالشيخديوانشرحنشرباتطبعانهةاالدمأفئهومن
بالمقاالتثحنهاالتىالجليسانيىباريسبرجيمىجريدةوالفرنسيةبيةالعراللفينفيانشأثم

عنوانهارسالةوكزبوغرضرفاثحهرتهافذاعتواالدبواللغةيخوالثارالسياسةفيالرنانة

الثالثنابليونحمدفيفرنساوزراءإحدالكيرونيارديالمسيوبقلمالسياصياقثالبا
العربشعراءالفهراشحارآفييماجمعالذيالجامحمالكلفيالمساحربطوطبعكتاب

هذبهانبعدفرحاتجرمانسلمحطرانبياعرجمآممهابنسمعانالشيخبمعاونةرسيليافيمرونث

ألأول94أل3اكااكهسالفرنسيطياالجمعمديحهفيفاطباالغالطفيإلمنماصدحواورقبة
وقدنهنهبارفيفيوثانفيافياوالطبعالذيطواميرقطرةكنابأالفثمصلثهواحسن

والفالئعالينصوراليىيعىبارفياللغقهفقهونشركتاباادبيةوزوائديةولةاالتمة

اقطموكفاتيماومنبالطبعتنشرلموالمالالملمافياليالؤويجسماهاالمناظراتفنفياسةكر
مجلداتيخكبيرفيوهونارالمشرقبوارفيالمشرقالسيأركنابأشرديواننحطوطةتزللم

جرتالتىوشعرأنثرآوالمراسالتاللغويةوالمقاالتةإالدالمناظراتمنغيرذلكولهشتى

حمدوااالزجيناصيفوالشيخالجزائريالحسينيعبدالقادرميربيةكاالالعرالمغةفطاحلبينوإينه
وغيرهمضيالتوفبادوحمودوالثيخالشدباقفارس

الترجمةصاحباليهفتقزبفرنساالىتبرنسضرباني681ء2681مشةخاللوفي

وانيمامبعفحهاهعلىالحصولاليايليرجويمنلمجمدآموافقةبشروطمافيقرضعلىوساعد
رشيدالشيخمساهيمنالبايفسزالعهدذاكفيمفقودةكانتوادارتهاالتونسيةاللبماليةالثقة

بقصيدةتونسبايإثرتجممدحوقدضدمتهقلىلصئقديرآالهديةسبيلعلىعظيمبمبلغأهكاف
مطلهاهيروهذزبنمعلقةكعبفيهاء3ارضبيت38ذاتالمية

عطبوللمنلهيكفالالمليكباسمكفولعواسعاداتنابانت
بعدهالذكورمنانجالهاكارفييتسلسلبهونتلقبالتاسعيعوسالبابامنحه7681سنةوفي

ساحلعلىابتاع5781وسنةبعدهمكنوساللتهمزشيداكونتابناهجميعةاهذهسملتثم
بلدةفيهافانشالهاالمجاورةاالراضيمعاديشارتدصغيرةقريةفرنساالثفيالماذقبحر

فرنسافيالمعدودةالمرافيءكمااساالنوهياجمنواجودهاموفعماواحسنهاالبلدانانظممنتعأ
لقضاءيقصدونهاالذينهموسواالنكايزالغنيامصيفاوصارتالخديديةالستىاصلتاب

ئاممأكأهـثاكهء44كالهـ3أكالفرنسيةللغةاوفيمرالضفتينفنفيمادعاهقصرآفيهاشيدثملحراصلفى
السنةيالفا9881ايار5فيحياتهحبلوتمرمواحفادهاوالدالعيشءسةعلىفيهواقام

المشكورةواالعماهـالمبرورةوالمساممطالعلممزاولةفيفضاعمرمنوالسبعينةالسادس
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6

كاطوريظيل

االولنشرين83فيالنوربصرااظوريعدهبنميخائيلبنحنابنجبرائيلبنظيلهو

مايراقلقىبيروتالىوالدانتقلفليلزمنبعدولبنانلساعمالمنالشويفاتقي6381
جةايرتيناللتعلمبخنهاانةشوزاولهااالرثوجمسومالىمدرسةفيالعربيةاللغةامول

حديقةنشاصيفة85811الثانينونغرةيموفيفيهمافاجادعوصيناساتذةعلىوالفرنسية
عنخارجاةالعماتيالحكومةرفطمنةرمبرخصةرتفىبيةعريدةجراوللكانتاالخيار

اقرنافيورباسىفياالدبيةةالنرجالاخصمنالخوريظيلنولهذاالسةدةط

اكخلفةواإباحىةالمإفىالبذمنجريدةاتعلىنشرهاوالثآقفمنوضعةبماعشراالسع
ةقصيىفياليازجييفناسالشيخبذالثلهمهدالفنكاهذافيفنبغمنذحداثخالشعرنظموقد

هذاناوهالرجمةصاحبرسمتحتينبمالمنمثموربالبيتينوخئمهابهامد

كإتئيربهمكىش1اااشئضاغ
71ثث13كل4ر
نهأل1اءفي

ذثالب

اسغمكبةكام
ال6

ءبجيم

دت

ا

أراناقدياهألأل

بدرأمنكلقصوق
بهيالوجماجىالدفي

ظيأليدىكامآلا
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تل801اياتهاءألجموعبلغمختلفةمواضغفيثمعريةدواوينستةأفربهةصاحبولحف
ورابعهااالمينالمحيرالوثالهاالجديدالعصرهاوثانيالصياشرفيبىلىزهراولهاو

عنتقلوهنايطبعلموحدهوإالخيرالخليلوسادمحهاتاالحفمسهاوظالشادباتول
الحسناءمجلةصاحببازنقوالبنجرجيماكتبهاالسكندريةفيالمطبوعة1النورمجلة

قالالمئرجبمشعروصففي
منسجمطييوشرةوجمماوكهآلوشابمفتئحياتهادواربعةارفيالشعرالخليلنظمإ

المواضيعمنتناولهماوبئالتنعبالسهليةزتحىوالسالسةوالطالوةالرقةفيءاية
منظوماتهمنطبعماالىبعضهاضتمعديدةابجديةتواريخولهوغيرهوارثادوالتهبئةوالمدجالغزل
مجقعيدحثىالسلطنةعظضبيانوالدولةلرووصفالعظامالسالطينلةطبمدحوأمتاز

سنيهبارادةالسلطانيةالمحظوظيةبلغوالمجيديالومامنإلقصائدهبعضبمناسبةوممأالدولةشاعر
دأإالشويةالجمعيةرئيمىالمسبورينوالفرنسيةاللغةالىاشعارهضبهترجموقدمراتةعد

المعثبرةالفرنسيسصهضمنوغيرهاالإلببالمأجريدةفيبعفحهاونشرالجمعيةفيفيبزونشرهابافي
قصيدتهوئرجمتوغيرماوالرماتلعنابقصائدبمبعنوقزظتالدبياجريدةعبةكتبت

فيونعثرتافسويةاللغهالمطالقدسزارجنماافساامبزاطورالمقدمهاالثيالقدصيةالزيارةأ
فيلاذاعتمقاالتاالفرنمصيالشاعرالمرتينعنهوكتببوسعلفينيرابانداجريدة
اومئاومرإمملةصدافةبينهماكانونشرهاالمترجمةقصائدهبعضلهنظمانهويقالاوروبا

جريدةوسيرتهثنعرهعنرةوكتبتوايعربوالفرصالركاشعرمعكثيرمنلشاعرناكان
الخيالواممعالقريحةسيالولحمافاءباالجمالوقدكاناالنكليزيةكأإوستالمورنن
سميحتىالمحبينوقاخووصفالحبخفاياوايضاحالنسيبمنبهثرأالغزلرفيقالمعانيلطيف
حالوماالغرايبالوصفلثازيناالعربشعراهمشاهيرمنوعذسهعهوبهيلزمانهقيس

لالثحداءوسيكاياهامهاستضبعدمالشعرعززوقدقصائدهبعضفيوردتفلسفيةلمحاتمنرههث
مد9581سنةمصرفيضديوباشاسيدياورزارماعندانةعنةيروىومماالمالوجئى

علىالجائزةيقبلفمالخليلإماعشرجمنيهوالخسةالعشرةبينماليةبجوائقزهمفاشعرإهة
إنةلعلمبالمالطمالاتيماالحسامثارآاظنظمهاانةصديقتيمافيبلكتبة3السعاقصيدته

وفتئذبهوافتذىمتسولممةمرإدفماشاعرأةاليمونانفيهيجبالذيالوقثجاء
ممأواجمابسرورصولالحديقةمننسىبخمسينالخديوتركامولذلكطراداسدالثاعر

روايةوهيوحنظلةالنعماناأمنهانوردالثياالدبيةثاراالغيرذلككثيرمنوله
مهىفيداودمحزرمااثرقرسلمديرماظ8191مدد3سنةثها



401

انضقاداونهنةصةالةاسلوبعلىمةواخألفيهوكناببافرنجيلسعثادنؤي2تمئيلية
خرابات3المرتينديوالفنساتصيعلىلطيفةمألحظاتمعوالعاداتقاالظفىدقيق

وضعةمصرناريخ4بببروتالعلميةالجمعيةفي9581ادإر51فيالقاهخطابكأصوريا

الذياحمعيللخدبومهوفد4681سنةفأقىمطبوعغيرباشاخديومصروهوسيديايعازمن
معاالعظمدرالىباشاإدؤوترجمةيثفءنالفؤادبةالنشائد5جنيهبالنيعلييمازها

زايرروةاإفيوضعهتارجنهيعنكثاببهعرالجبرفي6لفالمولىاالثيالقصائذ
دنيرالاالسكندرقوادآفتساايتضمنوخلدونابنيخلتارقةوهوممابقاسورياواليباشاجمي
لمدحىيرذةخطابهوواالستقبالواطالالماضيفيالعمانجةالدولةألوفاتهبعدكاكه
ادارةططانيةارادةوجبتولىورالدمت8بيةالعرالمغةالىالترجمةعاحبنقلهباشا

نيةاناممواصثبال9الطرابلسينوزلاللهنعمةبننوفلبقبمبيةالرالىإيزكيةاكنتربهته
شالفوعلوكانالطينمنشأخنالنظيرمنقطعشعريتاريغالعليةالدولةيغتارفي

وفيهواحدةوفافيةلىوابحرمنوهو6الثاتىحمودالسلطالطداواخرالىبهانتصوقددولتهم

وإالوإخرلاالواروضةابمنكثاريخيمقتطف0101تي0013علىيزيدما
لشضالفي

بروائزعدةنالوكخهالقولسجقكاعصرهسائرئمعراءعنبشعرهإءاالثحدبعدموانفرد

وخاتمفيصررومعياهـالثانياسكندرعليهبلانبمالماسهنتمظوهيوالعظماءالمدكبهاهامههة
اعرمهيروزالةمنتموظاليهارالمثالقيصرشقيقفسطنطينندوقراالةاياهاهداهالماسمنآخر

جمروعشرينبثالثةرصعيلااالبربزيعلوهاالذهبمنوعلبةالسابمادوارانكلراملكبه
باشاخيرالديناالعظمالمدرجهااتحفهالمرجمانمنببضومثونممبايباشاعادقمننالهاسا

نهفاذلكوماظقوالالغراندوقمنلهاهديبالماسعرصعدائرهالىمردمنتموظالئونسي
شاهيروحمانبةالالدولةلربهيرمنوراسلىواالمراءالمألكبعضلدىالمثولشرففال
العصرادباء

اليإلواليةفوخمث5681وممنةيصلبمعمأمورآباشافؤادعينه0681سنةوريافتنةولعد
غيرللمكاتبمفثمثئاثعين81الوسنةسلطانيةبارادةالركيةوجريدحمبامطنعتهاادارةسوريا

وسنةوعاتهوممالبنانبربلسلمدالخرئاومفثشاياسورواليةفيلمحطبوعاتومديرأاالسألمية
الخيريةالجمعجةشاانانهالمبرورةسهماومغالمدكورةالواليةفيإالجنهبيةلألمورمديرآصار0881

بيروتفياالرثودبهسبة

وحنيدةنوفلحنيببنتفرظايدةسباب41فياكرنحيثلندنمافرالى881الوسنة
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بيروتالىانالعروهثمإكابرالقومثهدهلمشائقاصتفالمالزفافمجرىوفدبسترسموص
الشنةفيابونيدقصفتهاالتيزوجشهبفقدالخليلأصيبإلمدكورالقرانعتارمنيوممائةبعدو

بنهواعظيممأتملهفاقيمروحهفاضت7091الولتشربن63وفيممرهامنوالعشربنالخامسة
ناسيمىالخسينالسشةفيهاأتمالتيالسنةوهيوالشعراءاالدباءبعضواالبرشيةمطران
هااسماوثذهحياتهفياحرزهاالثيوالنياضينالرتياماالعهدالقديمةاالخبارحديقة
االولمارتة1

العمايةالدولةأمناالنيالعثمانيالوسام3 اياتىديالمجاومام

ااسبايالكاثوليهيةبألإفياوصام4
حنةءروسياءاقديسة5

بروممياءبروسياثاج6

ايرانشيرضرشيدء17

ساوالمجريوسفءالفرنسيى8

ابااايطالياءايءتا19

والزاربسمور01

لصءاليوئالنافى11

المانياءالنسراالحمر31

كات7د

لحسونألمهرزق

فيهذاالىاثرتجمإشاروفددباربمرهفيوقيلإلمجمبالدفيإالرمنيةحسوناسرةنشأت
ثصيدةمنقوله

أخرىإلىابيانتقالفبلوطنيوارمغدبازكرج

اوالاوالداممنجتيازميرمدينةإلىاحدذهباوالدآوولدطبوسكناالعلىصدهابئء
عهدناالىاالخيرإالممذابمفيهاوهمطباوالداياوغليحلببنئيعرفواثمحسونيخأ

الىحسوثبنيبامؤيهاشأللتههيتوكأحسونتغييراممقبلاالمتانةالىهماصوذهب
االرميةللغةاصطالحاتامنوايونوااللت5اليايادةوزحمسونيانلريرلثالنشأومنهمعهدنا
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حسوناوالداحدوذهببومناالىتانةاالفياصرتهبقيةالفئوالوالعلمالفضللرمنكان
المترجمولداسرتهومنطبفيتيفباالخرولدهاقاالمصريالقطرالىالمذكورأعلىالالجد

ثهيربجودةالالحلياالسودسعيدالشيخعلىالخطوانقنةالقراهمبادىفيهافتعبم5381كرسنة
مقروفيهاالنطويةثوليكااالرمنديررهبخةوهوبزمارديزالىانتقلحتىؤعرعوماخطه

القونسيةواللغاتالالهوتيةالعلومفدرسلننانإعالمنساحلكسروانفيوموقعهالعامالوئيس
نظمانهحقولودبمحفظهجودةفينابغةكانالوياضيةوالعلومةوالعرواالرمنيةوالتركية
اسقفافيهايساهبزمارديرالمطعيواظباسيليوسالمطرانقدماشالانهوذلكذؤلجوهوالشعر

طهمنيدةفاللهرزقأنشده8381سةشياطفبراير4فيمنهبوتمتحلفيامناالعلى
عمرهمنعشرةااللئةاوهوفي

يخأنوالديمالناتجارةسيماوكانحلبهراممسقطالىعادبزمارفيدروهطاتمولما

ظطفيتمرنفيهاترجمابموالدهحيثكانحلبفيافسافنصليةدارالىيختلفماكانأفي
وباريعىلندنفيوطافبااورالىفذهبالعلىطلبالىنفسهقىعتثمالقنمطيةفيالرجمةااعمال

التيالخطصناعةالىالجلبالمطالعةكثيرولوعاكانالنهكتبمابهيرةمصرواستنيخءو
فصيدمنبقولهذلكالىاشاربهاكامتهمعرف

القلمثحهديبفضليوهاكفسلحبالدنثامنشإيالخامال
القياقيبياغاابوبمراطاجواتخذهعنهدهممترلةونالإلهارمنونقرباالممتانةالىعادبم
الحكيمةفياثخدهابواسطتلواموالهتمئايوموونللشوامدبرواعيانهاوتجارهاااغنيامنكبار

ذلكوارخ8481سنةابنتةةمثيلىالسيدةوتزوجالحجارجلبيبوسفمبالمرصوقداتصل
ابياتمنبقولهبطرسكرامه

والرفداالمنرغيدبردهشوعبةاكماألطولزلتمافال

دلدلمماصباظيرإللهلرزقموافمؤرخوالهناسيددزفات
سيماوالومساطالتمراسالتومصروآالستانةياسورفيعصرهادباشبينونايوقدكان

ءن5وغيرهمبطرسكرامهوالشدباقفارسررواااشهوربلسيالطرانصراللهالشاعروطنييما
والقمىمواطنجهمننصراللهوشقيقهالداللوجنرائيلعبداللهوشقيقهمرامقفرنسيسثلبهعدهم

وظيلاالرثوبمسيئيبااغابيوسوالمطراتالدمشتينخادهوديمتريالصابونجيلويس
فيبخطهمؤجودةبياتاذلكمنومدحهمبعهدهاالسافنةروساعولقدءرفوغيرهـالخوري

اطليمظلومسمكسيالبطريركالذكرالطيببهامدحبدمشقالكاثوليكالووهوكيةبطردار
مطلعها481125215المثهيزسنة
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ذإبصيضحوكمنتردصرفولممبتهالجاكمنعزفتسربةا
الشهيرالمارونيمسعدبولالطريركاالذكرالطيببهامدحفصيدةمنوقال

دجودطسناهبخورمنافاءتامينااللرعسزاما

عرينالقويمينللىولبضاندىاللبناناوجعآلفيبدا
قرودقطوتةاسالفيغذعلىالصفانعتماالمصطقاالسميور

جبنللزماتفضلكعبةذوالحجىبولسالندبوكهواليطر
وختهابقوله

رنيهلهنعوالفانيىبمعنفائقاحسونابننظداودوبملم
بمرتقصيدةمنالشهيرربشيراالشاعربطرسكرامههصدالىبهمابعثذلكومغ

منها583صنهـحةديوانهفي

السعدالدهريخدمك7بقابعتالنرذبجدنهاوابنالمعانيخدين

ولمجدلموالاالقبالبهاقريغدكرامةاسنىالعريننرلثوزادك

الشكرواطداياليهسبههاويمنوموفورنعمةاممبفيوالزلت
الوجذيضرمهااالشواقمندومهجتىالبعادطالدوبعذ

هوالقصدقدوممبميمناذالمالوصمنكملالمئناتفأب
قولهومنهاديوإنهفيتجدهااتبابطرسكرامهبافا

الودوبعدأهوفربمنموداديوانمابعادأئعديتحسبوافأل
والىالمغشأنهدهريوكنلقاميومالرجوصواني
والسطىوالعزالثوفيقويصجكنكرامةءفاقهرزقزلتفال

اةزةمنالمتعاهدةالدولفيهاوتداظتالعليةوالدولةروسيابينالقرمحربانتشبتولما

جريدةاولنتجالسعادةدارفيثأاالحوالمرجريدةرجماثانشأ581سنةدوال
حنكتهعلىالدالةالسياسيةالفصولويمتبوموافعهاالقرمحربفيهايصفكانفهابيةعر

منذاكاذفيهريوماكانصبياوطولبنانبعلبكسيماوالبالدنااحوالوصفالىويثطرق
اعطاانالىذلكبعدنجاوزادتثهرةجريدتهفذاعتاالهليةالفةن

لمألحالباشاادنوءوالخطبالدماءوتفاتموممفكتياصورفي0681سنةحوادثنشبتولما
للشمبيصدرهاالتيواالواميالمناشيرلتعريباتخذلهرطمنالرجمةصاحبالبينكانذات
المرإيدجرفيومدالقرمحرباثباءفيلخارجيةاوزفيايامكانحظوةلديهنالقدكان
القرمحربفيانمساويممرباشابقبادةالجندعلىقماإنحيمابسالتهعلىواثق
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فيبعفحهاتشراغفىفيهولهالشهيرالجزائريالقادرعبدباالميردمشقفيوهوواتصل

ولبنانودمشقبيروتادباءعالمودةوئيادللهقدمةالذيالنفثأتكتابه
وجمدهعرييابجلجملتهاومنواحرزهاالقديمةالخطوطةكتبامنعلىكثيرشقدفيوعثروهو

بم490451ألومال27هسنةأسخونالقاجبلفيمعلوالقربالينهعينقريةفي
اكتبةفياالنوهو3681مشةالقسطنطينيةفيلماكانالدمشتيتحادهمتريالمرحومالمطفاهداها

مشمكافيتفقدوقدجميلفسيوخطهح6001ددمشقفياالرثوبمسيةالبطريريهة
بعدثرقينالمستجمهايفيدعنهاكانمفيدةقنعالبعضونسخامخطوطانوادرعلىووقفالقديمة
بااورالطذهابه

نالم2151681ال8سنةالعظىالصدارةمنصبنائألاالستانةالىباشاادفوعادولما
العدليةاالحكاممجلفيعضوآصارانباشاادفولجبثولمخاصتهمننجلديهحظوةرجمماث
ه2681ها97سنةغمانيمعئمدألندنمدينةمعرضالىوذهبمدارتهمنالثانيةالسنةفي

حسادهفكثرالدخانبهاركنظارةالىفرفاهمعهاعادهاالمشانةالىعادولمامعهاثرجمذفا
ينالمسضدمضوهوإلجمماركمالفيللبارياتبهفوفيعنهمونهاالمرواثتدوناوئوه

بعنوانرسالةوالفإلحكومةعلىباالنخكادلسانهاطلقوهناكروممياالىفربممهمفسجن

لهذهنرنسافيانشأجريدةانهالبعضكروذلالغمننفسهيبرىءحمسونافهرزقمنقولا
فقبلتامرهفيتوسعلثموالمرإآالحنشرجريدةاعادفداذاكاناألغيرثبتوذلكالغاية

مدرفاوغرمخهامطاليبهبجميعاالل5زواوالدهزوجعهاياصرتهاليهترانالحكومة
بلسمعلهايصخفلمبالدولةالتديدعنتمنعهانالحكومةمنفطلالعزيزعليهعبدالسلطان
موظنىبعضالاعمنبالشكوىوخمعهامرإأالحوالجريدتةأفبهاصدروالدنوجلغادرها
بمممتوا78السنةالثانيكانون81بتارتثرعالسادسالعددمنهارأيتوقدلهدهالحكومة
ادباءعصرهفيهاكثيرمنيمتبكانبليغةسياسيةمقاالتءاطجروفيهعمطبولحالجميلبخطه
فرنسيالشهبرالشاعرشقيقالمرامقافهوعبدالداللجبرائيلالمرحومانسيماواليهوموا
دبنمنهانشرالشدياقفارسالىوكساقرجومعنوانهابيةعرمجلةاصدرفدوكانمراث

ادوذلئاش8681شةايارهفيوالثانيصجرةة41في8681سنيماابار4فياالوللندنفي

الشديدالخصاممننهماثرماحدتاعلىالجوائيألصاحبالشدباقفارساحمدالمرحومعلى
االولىممنتهافيمرإآالحوالمنيبيعوكانحةلالشديدةموجمعةمناظراتيتاظرانكانا
نسخة05لندنفي

نهسةكلنصداكانت8ال9سنةلندنفيطبىبيةعرونشرمجلةمرإأالحوالعطلثم
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نتثالضشعريةةلعرجمةاولوهيوالمصريةالشرقيةالمسألتينحلعبوانهامرةدومماشر
صفحةمائةثالثاكئرمنفيمرببقطعمجلىمنهافاتجعالمواضيعهذهفيتبصقصائد
ومساعدةاوربافيبيةالعرالطياعةحروفجمبتصمواالشتغالالنسخالىذلكبعدانقطعثم
ديوانثااعشريناكثرمناكتبنفائسمنخنسضصامابلغحقالمستشرقينكثيرمن
صناعةفياالعشىصغوالفرزدقوجريرنقائضوالرمةذيديوإنواالخطل

الدبسيالغيثابيترجمةالمقدسةاالناجيلودرستويةالبنالمتمموللقلقشندياالنشا
روسيامكاتيفينحطوطاتهبعضتزاوالجصيءطبعهكاوهذاالطائيصاتمديوانوالحاجما
رأمتنسنواتبسبعوفاتهقيلحلبءواللكاهذهبينيةرددحيثكانوانكلزاوفرنسا
فيهامعكناهمعظماتخذالنيانكلراالىعادثمرةالناكاآلثاربعضمنهاواستنسبئمكاتبهافتفقد
وطبعهالوضحكتبهتفزغحيثوندسورثتريةسيماوال

يذهبوالعثمانيةالدولةاصالحفييرغبحزاسياسعماحسونكاناللهرزقفانالجملةوعلى
بيمازومفيهاقابلةلندنالماباشامدحتذهبولماواعوانهباشااحرارهاكدحتكبارمذهب

قنلىفيسىانهمنلماشاعوالص
عروثاالفدميننحويحوكثيريهوالمتينالعاليافطمنتترهفاناالدبيةمنزلتاما

والخريةالصرفيةاالصولومراعاةالوزانافيالتدفيقفليلكانوكنهطبيعئهعلىمنهيدل9كثير

التكافوهذاالصعنةالقوافيويختارويحزكويسكنالشياعهامسوغيردلمالثياطروففيشبع
متينةاللفظفصيحةالمعثىبليغةفرإئدقصائدهبينؤانهذاومعالشعراشعركتايهفيظاهر

يتقدفمالمالوفةالطرقعنالقصائدبعضفيخرحوقدالشعرفيالعلياطبقةامنتعدالقوافي
والحابينقيةوورةالمهضااللفاظالىيميلماوكثيراالشعراشعرأفيكتابهترىبقافيةكا
غرينأ0881شةنحووذلكمسموماتوفيانهوفيللندنمديبةىنجاتوفيإنالىواالفالم

بدنوإددهشعررزقوفبهااليومالىحيالالبيرالوحيدوولدهاالممتانةفيبقيتالتياصرتهعن
اليينبهذينمتهاالتيالرواياتامععلىاحتضارنظماطه

البهارهاامماقيالدفيكريباموتالنالتهقضىقد

عليهاباالحإلةنزلتمعانمخدراتوبقلبي
ماوالمبالروسية7وأاالنكليزيةاللغةاوبرعبزمارفيتلقنهاالتيالغاتزوقالقنوقد
هوومطبوعاتهموكفاتهمنالمجثيداليهوصلت

علىوضهاالثيقالبةالصشاعرقصصكريلوفيبتعرفيإولهمافسمانوهوالنفات1

شاصومااتهحكافيولقانخرافاتهفيالفرنسيوالفونتينودمنةيلةفيالهنديدباقةطر
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تواريخمىمنظوماتهمنبهانخبةوالحقربمبقطعصفحة96فيئقعفصة14فينظماعرئها
الشدياقانحتىالشدياقفارساحمدبالشغفيهاقطعةءزكيبنهاووثمكوىومداغواوصاف
النفثاتولهصالفاصبحصرقاتولهلصاحسوننبميرةالشعصارنةفيهاقالاليلانتهت
دمشقنزيلالجزائربالقادراالميرعبدللمرحوموقدمافحة28فييقجاكتابهذوجميع
7681سبةلندنفيبروطجه

93فيمنهفرغريعبقطعصفحةفيءألالصديقإيوبسفرنظمووهراشعرالش3
ونشيدالجامعةصفرثمالنبيمومىنشيدثمإانكلتراوندممورثوهوفيم6681سنةنيسان
3فياوا9681ممنةنيسان82فيبنظهابدأوهذهالببيارمياومراثيالحكيملسلماناالنشاد
81السةببيروتاالميركيةالمطبعةفيمطبوعوهوصفحة631فيجميعهيقعاكتابواايار
سنرنظمهالىواشارالخلقوثعكسبيراشعروهوميروسايوبإنيهاففالمقدمةاولهفيوؤفع
وقدقاقيةبالالقديمالشعراسلوبعلىمناعشرالناورنالفصلنظموانةلهاعتقاايامفيايوب
الشعراشعرفينثريةفقراتبعضهافيمانظمهبينابقوربماغبينثراالفصلبعضبك
بعضاعدادرعةوءنظمهحينلفالموبالاضطرابعلىمايدلالشعريةصالجوازاتالركاكةمن

التهذيبخاطرفيهجالوالالنقديدتمسهفلماالخرىاالسفار

بمطنعةطبعبالبشائرالمعروفةبعةاالراالناجيلمزحعنعيارةوهوالسيديةلسيرةا3أ
صفحة091فيروتفياالميركان

مبهاوجمدتوقدووقتاماديمفيهاواالقثصادةلالعرالطباعةفيمختصرةالهرما

لفوائدهالبماقرسأنشرهافاصتنسختهالمجلباالرثوبمساسقفيةممتبةفيالجميلبخطيمانسخة
سنةلضدنفيوطبعةقديمةنسخةعناستنسخهبكرمهثهورالمالطائيحاتمديوان5

صفحة33في81ال3

جريدةادارةبطجعهسعتالبرازيلاممالمنانباولومهفيطجشرات1كتاب16
سنواتبغالمناظرثأمنذ

طبعاظبهوال9581منةتاليفهتمجدليوهوكتابحسراللثام17
فيكنابهالفرنسيهوارطمانالمسيوعليهثناءوآخرهمالمسثشرقينمنيربمرالمترجئمولقد
االحوالمراوجريدتهالنشاتذكركتابهءافتمرفىوفدبيةالعرالغةادابنارج

االستانةفينثأتهايذكرولملندنفي
المعلوفاسكندرعيسى



ااا

كمدؤريخائيلك

ؤيغوالدنياالدهيلجيدصعقدوانثالجميلالفعللك

ينداالوطالطويلثءبةدينالعلىحتيوفادعليك
اعاليهامتينفيوكفدمجلالديارممادبذيمماالوافت

فمقيمودأاكرمابؤرلدفطتماليىإلمدؤزوإدأكان

اللغتينودرس3381ستموز03بتاريخيروتبفيرأللدمديوسفبنيلميخاهو
فأصاباستاذبدونوضههابيةالعراللغةقواعدوفرأطوراعينمدرصةفيوااليطاليةالفرنسية

بالسيدةشبماط3بتاريخاكرنويخها3581سنةالىتهإضمعرةالتوتعاطىوافرآمهممنها
فبهاجاءاتبالايازجيوردقرظتهافاضلةسيدةكانتصالحانينقوالبنتروزا

العشيةجالنالبلمنةعلىالنرجسبةالعيولثتننهت
الصالحيةروزاوجةتجلىقازاالغارتوكت
عنبريةحسانواوعافيوخلقظتيفيياللطصزهت
سنيةوأنسابوثرفدلهمخيرقومنعصرهااديبة
يةالوفالحسنىااظىرأتالعصرننسادافتخرتجمها
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وابمبايامهراتالىالمنصبهذافيوإتزرنساقنصليةفيترجماناميخائيلعارثم
العرييةاالفتينفيةاكتفمطءمنغذحتىواخيارهمالعربوشعرالتاريخعلىسيماوالالعلمعلى

يىبارفييةاالمموالعلميةالجمعيةفيعضوآيموناناقابنالولذلكوالفرنسية

ناصيفالشهفيالمشمورنهيماللغوييقصاكانببروتفييةالسورالعلميةالجمعيةفيأوعضوأ

احريريمقاماتطبعانبعد581اسخةنفضتهعلىالمجرينمجمعمقاماتلهفطبعاليازي
تيةاالأالبياتهامنوردنفيسةفصيدةناصيفالشيخفانشده

خلفبعفيمالكعلىفليسوغزفشرعفيالفضلمدكت
آاالفبمقامواحددفانلثيومالعصررصالغدتاذا

بحرفيىانوعبوليسلفطلبالمدجلذيسوغ
وظزفيادبفيالناسغابمتمنيااالوصافيفيالشعرغلبت

عليكءصخنيافخحاتسغوالفحريفيكالتالغفالب
لهمحهدتنرنسافيالخارجيةلدزارةرمدوميخائيلايرسلالتيكانالىسميةوالتقاربر

وعالبالدهعلمااظماسمعالمراسألتمنلهمماكانفضالاالراوجودةوالحذقبالبراعة
الحسابلادظفيإلكاثوليكالرومطاثفةساء3رحىمهثحوصواهالمرتينالفرنسيسكالشاعي

فيالخوريلخليلعضدبراكانالمذكورةالملةيوليءنداالحساببدآلمنالغريغوري
فيهاوكتبانشائهاوادبيماديمساعدهفانهالهدالقديمةاالخيارحديقةجريدةثأسيس
بمامنهاالخامسالعددفياظوربظيلقرظةولذلكاالصألحيةالماالتواالمفيدةالفصول

زالآلثغراطروتمنوثحريالشامبرياضتزهساناالخبارحديقةبمساعدتهجعلقدنصه
فيوالتهذيبالمعارفونجاحنقدمبواسطثهيؤملمشروغايمونوهيتالوطابناةترتشنه
البالدهذه

الىبيروتتالعرباتيارطريقامبطلبرتويدياكنتء8581سنةوقدس
باشاادفوالجاكالهطبتهىسمدمة0681سنةالشامفتنةاثناءالعمانيةالدولةدأودمش

شرفنهءالمةونالرومةفيالتاسعبيوسالبابافقابلذلكبعداورباوزارالمجيديالوسام
وافساوالمانياوسويسرااانكلالصبتجولثمباريمىفيدولتهلررالثالثنابليونوفابل

بلديةمجلسفيلخرئاعضوأوصارمحكازيزوجهاتالالنقاعفياراضةعدتملكعودتيمابعدو
سوربااعيانمن5781سحربفيكرالفرنسيةالعسهالجرحىاعانةجمعفياجتهدوقدبيروت

االدبل15نهـبحريناجمعطهختاتنةجمعلىاتفقوائدناصيفيئالممديمرمنفربنكان1
كابالنفقاتفتر2ررؤرئيلصط4كلةلالد41يراالرستترتظوعرلميخزواولمزمنفر



ر

الل
فى

ثىيجم
ث

ر

ىء

ط
و06

هـالثبز
وثى

يم

خ
ا

ئى

بر3

311



ارا

االبياتذ5لقالبكسليمفيهفنظاللماشسبيالثعلباياقريةفيشيد3781سنةوفيولبنان
مؤربم

المدؤزنخلئناالخيرزاغبمفحؤلىاحسالاإلحسالاجزا
المحززبالجهدبناهأفامعزيزالشاوططافببظل

ممكردؤبانورادستىنةالوضاحالدرهمببذب
اليهوتزفواستلوارئونيروفييماتاريغقيلوعه

781بسنة

بعدو2881عاهالمحالتجارةزاولثمتفقومبالممعبيروتالىالكلبنهرمياهطبفيومهى
لرطواعانماالولوفحقاضديومصزوقابلزار81عاموفيامألكهباصالحاعتتىذلك
بيماكان9881آب31فيإطهتوفاهحثىواالنفرادالعزلةالىمالإخراباميماوفيالنيلوادي
بالتكريماصدادهبةقىفيفنودنحصوصةباخرةعلىبيروتالىجثتهفنقلتعكافياراضيهيتفقد
الوطنيةوالمشاريعالمعارفلتعزيزعضدآكبيركانالنةتأبينيمافيبيةالعرالجرائدأفاضتوقد
محفوظةالتزالالتنالرتانةالمصائدافيلنظمواالذبنوالشعراءواالدباءبالعلماخافألمترالوكان
وممليملضيوالثيخابرهيماكغوولداهاليازجمبناصيفالشيخواثهرهموإضادهاوالدهعند
ارحمنعبدوالشيخاالنسيعمروالشجخعيسيجرجسوالخوريئقالباشابشارهوئقالبك

وشاكرزلزلبشارهوالديمورالحدافىسليمانوالشيخورياوظيلطرادواسحدصلغاا
وغيرهماليازبهبوردهوالسيدةالمعلوفينشاوطيليوسراآغاواممكندرالتتاوني

االنتينآدابفيبيهمااشتهراكاالذانوبهيلنجيبوهااثنانمنهـ3توفيابناءبعةاروخئف
الفرنسيةالقنصليةخدممابعد91الشباطاألفينيتهلحلتاالوكلاماوالفرنسيةالعربية

رتبةمنلمالشرفجوقةوسامعليههاإشقكاوامانةبنشاط4متوعشريننيقمالخريكنربهان
يوسيغورغرالقديسووسامالئالئةطنقتهالمجيدبالوساملىإيضمائزآطكانكافل

بألدبالذكركتابمنهاتحصاالدبيةاآلثارمنترككثيرآثمرتبةكومندورمنإكبيرا
ليلةالفكتابتربهةوانتقدمطبوعغيرلبنلممدققناريخيوهوبحثوإهلهااالندلس

شقمجداتفيالفرنسيالىالعرلطاللسانمنمردروسيوسفاكتورنقلهاالتيويئ
عالميألفىانشرهذاقبلعاطسةالوفاةإداألالسديدةواالرآالوايةالشروحعطبهافعلق
يدتىوجربهـروتفيالحاللسانوالجنةوالبشيرفيشاىلمةمقاالتايضاولهبالطبع

البتتينبهذينوالدتهاليازحيناصميفالشيخازخوقدبةاالسكندرفيالوقتوالهرام1
األهمدذاكمنالشيلهذاقدفيلبورودهالذبابخللمباحنذا
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ؤردتدبنجيءتنجيبهذمبشرأكانألواقاريخزتجت
581سنة

اوألوهيمهرةالفرنسيةالصضاعظمجمالضافيةالمقاالتمدؤرونشربحيب
وغبرهاألكححماكوثالنما9كهء44كثاه4وآيملهولمهولولثأةة4

عشرالثالثالونالبابافقابل81ال8سنةاوالصاورويااظبعضفيسائحامزاتثالتوسافر

آثارلمشاهدة3091سنةوثالمااكطامباريممهرضأثناء9881آعاوثانيخاصةمواجهةفي
فيونظماالقدمينليفتاومطالعةاكتبجمععلىحريضاوكانالخديثاالوروبياقدن
مطلهاالعألءاحدبهامدخقصيدةعلىلةوقفناوقدالشعرمنشيئاصباه

إاللحانإطبفياوتعردتاالغصابيالبلناردتصت
حلدافيفالثم

الدانيويسنذيذالبعيدبسنيربصدالعلوهنجلماإزيهذا
فةوالموالثاريخاللغةبهابالذكرضدمآثارجمديؤ3681سثةؤلدالذيجميلوأليخه

رفدوفدوصنهعناسمبهريغنيالذيالسالمدارفياالسألمحضارةتابفنهاص
العثمانيةالمعارفوزيرباتماجودتاحمدمنقكلريعةكامترلةوأنزلهقدراكتابهذا
وقدكافلمشاهيرالرمنوغيرهامصرسابقافيايسلطانيالمعورالغازياباثنحتارحمدوا

بابلتاريخدومنهاكنابالميمضدمةعلىلهننشيطماماليةائزةليداعبدالسلطانحينئذعليه
جريدةتحريرتولىحياتهاخروفيوغيرهاأتالوروايةالقديميخالتاروكتابورواثكل
بيناالنشاءاساليبفيالباعبطوللهيمثحهدمافيةالصمالمقدرةمنفأظهرالقاهؤفييدالموأ

عليهومأسوفاوذويهوطةعنبيدآ7091الثانيكانون43فيالمنيةادركتهوفدزمانإلأدباء
هذانوماوالدتهرخمونظمهمايثاناليمشارالناصيفوللشيخوالرفخالرفغمغ

وأتاأبفسركاشينجلدجميلدقدأليل
المسقإالممطابقزومينشوريخباولفقلتدعوت

3681سنة

تكاال

كحبالينبكالياسك

المميةلبناندجريدةفيالمحرر

فرفي9381االولينضت5فيوكدصبالينيوسفبنطنوسبنيوسففيهوالياس
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بعدارلقالذياظازنيوعمفالمالرانبيد0481مشةشياط62نيوتهدلبنانبجبلالزوق

فييناللعازرباءاالمدرتوالدهادضلترءرعولماالموارنةعلالبطريربهيةالسذةالىذلك
والفرنسبيالعريىالمسانينآدابوالقنوالقليةالعقليةالعلوممنوافرأنممبئافأحرزطوراعين
التالمذةكثيرمنيدهعلىتخربمحيثبيروتمدارسامحهرفيامشاذآتعينالفائقةلبراعةونظرأ
فيوكانالنافعةاالعمالوسائروالخارةفةبالصالوطندمواوالمناصباعلىالىترقواالذين

بفصامببونالفرنسيسلرطكانحثىمصقعاوخطيبانحريراكاتئاصظبنوعالفرنسيةاللغة
وفياكابهاحينالىالىكيةلبناناتحريرجمريدةتولى8681سنةوفييراعهالغةوالنل

قوآلثاوضدشتىمزاتصاخطفجهاقامالتيالسوريةيةاالجمعيةفيعضوآصارذاتهالوقت
يمةاكربالحجارةمرصعبخاتمومحةالرايعالمجديالعزيزبالوسامعبدالسلطانففالو

وفيالمدينةواعيانمةالحبابارفحهدهاتمارثالثةمدرسةكبيرفيإحتناللذلكوجرى
باصمالربهةحبالالهديةقدمالذيماشروانيباشارشديحمدورياسوالينالجميععةطي

ابيتينابهذينلميةالىةالمغهذهلىخباراالحديقةيدةجرقرنمتهوقدالسلطانيةالحضرة

اطلثبنيصنورهبخاتمعماافيالسايساطانناوالك

المكعزةقيجذكوأبداهبمااللغاتفيءاباشكئومي
اليلواديالى5791سنةكأسافربيروتفيلقنصإلتهااؤلترجمابمالفرنسيةالحكومةجعلتهثمغ

النظارمجلسفيالرجمةقلمرئاسةاليهضثفؤانالىالمصريةالحثومةوظائففييتقلبفاض
الثانيةبارتبةباشاتوفيقاظديوةنفسإلوكافاوفهامةباجتهإدهثمواحتراهاالموراولياءثقةفنال
الوزارةرئيسباشارباضعنةقالهبماصرلمجةفهادةذلكولناالثالثالمجيديساموإلى

الناثناءكليمغشحبالينبكالياسالوهيالقومباعاظمحافلمجلسفيحينئذالمصرية
الغيرةذويمنفتهاووفيكانواالفدإمالهمةذويرجالءقعشرةعنليعيضكفو
الجمعيةهذهفىعريدهوفىالقاهرةفيالخنريةالمساممبجمعيةلهانشأوااالذبنومنالوافرة

881ادثانياتشرين8فيالمنيةتةفابئوقدونهاؤاعلىوصودقالمصريةالحكومةشرمم
زندوعزيزبكديابيوسفورتكلضرلمجهفوقوابنةمشهدحافلجهاللشييعوجرى

طاهروتااجمقاللوناسرالقامةيلطوالجسمفيوكانسابقماالمحروممةالجريدةعاحب
متهيئالهيقفاناالىرؤيثهلدىناظرهيسعوالحديئهمنيسةاليملالمعاشؤرقيقدانالو

افرانلبمثرمنطالتهنسبةالدراهميبذلمحتاكان
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ب01ء

لمبيحسينالحاحثر
العلومجموعلمجةموسيوأحدالسوريةطميةاالجمعيةرثيس

صورتىوالعثمائلبقلي3ؤناظريأجثيءنىلمغابإنأل
صورتىالتشوترينظرواعندانوذهممننالوعنهمغبتاوال

94315سنةؤلالثمافيالعيتانيبيهمالحسينالسيدممربنالسيدبنحسينالحاجهو

الاالعوحبوالنروةهةالوالىالمحتدجمعتكرمعائلةالىنثميوتببروتفيميالدية3381
فقراووجهايذةوالفضلاالدبباهلواالجماعالمعارفتحصيلحداثتهكفمامنذوكاناظيرية

العلمالىنزعيسيرأجاتجارةزاولإنوبعدالحوتعدوالشيخخالدالثهعدزمائيماكالغ
ارتجاآليقولهبحيثكانرامهصملكةبهلهفصارتالشعرنظمثماختألفهاعلىاالنشاءبفنونفبرع
لهيمعوكانسيرافلتسيرالتيكانتالغريةباالدرةفيأتى5وإالدباواكبراءالوزراءمحافلني

0681سنةسورياالىباشاإدفواقىلمامانظمةذلكفنوجمبيطرببماالشعريةالثواريخمنظ
فيايبلأيخدتثمالعدليةاالحكامرئاسةعليهفوبهترجيةاظناظركانرية721ألأ

رخاموذلكفيالترجمةصابفقاهـبووتفيوهواظارجبةنظارةالتابةالسنة
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نظارتهلتركلمفالخارجيةمعرفةالمللثفيالفوادلهان

بضاعتةارخانظارهحسنمعلهلمرالمنصورسلطاننالذاك
رية31ال8سنة

مورخافضةفيكاصقالهماشعرهومن

غصتلحرليطنيماعاوشربموردكلشرابميريدمنيا

بفضتيماارخاصفاتكيحيمنظرةاقهنيئاءسلياشرب
رية3831صنة

مشطرآاتااليهذهوقال

الطربعنابحاالتغفلذافأليمنكالىالدهريفترصى

والرتالمناصثتطيشهممنتروانلالرطواحذزمعاداة

طبالاردىالىحجهابطأردتنقمةبأيسرزالتنعمةم
ممببنقلنهبمىولكلاوقاتهمنطابماقدأنستة

اعارةمنطالبااليمنعوهوجمةممتبةجمعحتىالنادرةاكتباقتناءكلحريصماوكان
نيطحاضرالجوابكانتناساهبماورالمسثعيراعوامالدىبنقىاكتاببحيثكانمخهامايريد

ثةواظاللءومناصرةإلحبالواثتهروالوفغالرفيععندمحبوبمالسياسةباصولالفكرعالمما
عضوآتعينفانهوالوطنالحكومةضدمةفيشتىمأمورباتوئقدوامذهبكاايسالمحتاجين

ىالتجارةاسثئنافمحكةفيثمالعادةفوققوميسيونفيثماكبيرصيداايالةمجلسفيأ
المجةالجمعيةرئاسة9681سنةوتولىوغيرهااالدارةمجلمىولفيثميالبلىالجلسفيبخ

ئلهموطهسكانبةإثطلماخصوصااقتداروظهروصنهاسبقالتيمجثعهاوإنشألهاالالسورية
لدىكبرىحفاوونالاالمشانةاليفذهبىلو8الاللمزةالعمانيالنوابمجلسفي8781سنة

االذابالىمنقطعاالمأمورباتاعتزلبيروتالىعودتهبعدولهارواعاظمالسلطنةوزراء
كانالرفيعةإزميربايةرتبةروضحتةبانذلككلالدولةوقدكافأنهالخيروعملوالمطالعة

العموميةالمشارجعمقدامايوةاسرواالسيرةطاهرالمبادىيفشرالذهـمتوفدوديع
سسيهامومنكانتذكرفتشكرخدمابيروتفيالخيريةالمقاصدلجمعيةىأدانهثرهماومن

بممثهدالتايعاليومفيدفنثم1881االني3كانرن8931صفر43فيوفاتهوطتاالفاضل
االسفضاعفترنانةبقصائدالشعراءرثاوقدعوارفهوكثرةمكانتهوعلوبفضلهيشهدحافل

خالمثينظممناالبياتهذههلجونقشتوالدضرجفيجمانةأذرجوندخسارتهعليواليكاءعلي
ةاالحدبابرهيم
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منااكريمفوفاحسيننجلىذلكبعدمنثوىوفيه

سوافاقوالعلمالعلىكسيوالتتىلفضلباالفرعهذاانعلط
اباهلمالخلودناتوالقىحبهارختدنياهعنلقدكفث

رية8931سنة

طاهراالتاصيممدالسيدقولبيهمحسينالحاجبهزثيومما

العصرااليوازنةطوالفضلمنحملتميهفالنعمثىاياحاملين
بحرانهمعبالماانغساللملغسلىمادعاموباغاسلييما

القبرانهاتشتالثريافانمقامهدعنددفثوهلموما

البدزمنازللمنفاناهاثمكتظلماتهامناالرضبطوندطكا

11

كاطرائريسليمان
ياريسبرجيسيدةجمرمحرر

االوسطافربقيافعمالالمإلمجمدبالمننزحتقديمةفارمعيةعائلةالىالرجمةاصاحمبدتمي

العلومقراتونسمدينةفي4381سنةؤلدالحستيالحرائريعليبنسليمانعبدهالرلحعابوواسما
الفرنسيةواللغةوالوياضياتوالطبيعياتالطمتدرسعلىاكتثموطنهعالءعلىاوألالدينية
ذلكمنشينوبعدصضهممدفياكثآبرئاسةتونسبايوأله081وسنةائقنهاحتى
الشرقيةاأللسنمدرسةفيعةالعرللغةاستاذآحكومتهاعينتةحيثباريسالىركلالهد
اكنتانشأهانالتىيمباربىوجيستحريرجريدةءاممثالفرنسيسعاسمةفيوجودهواثناء
ثمخافانإغالعقيانقالئدكتابعنترةسيرةمنفسطايمففنمثراحالدزشيد
الجدبدةتواالخترإطثةالمستصالعدمفيبيةاالورثبالبعضوعزبحدةعلىطبهما

بعدالمعزبوتفنغيةالعصرلمحعارفوكفايتهالعربياللسانسةعلىدييألتعريناتهفكانت
الجرثحوافيرسالةالعلميةقاترهومنبيروتفياالميركيونالمرسلونسيماالمنهجهذلك
681ألمشةوألفوالظواهرالجوئةالطبيعيةالعلومضالصةونهنهاباريىفي2681سنةطبعها
بيةكتابالعراللغةإلىونقلسبارتمعرفىفيهفوصالذيالعامالبضاخعرضكتابأ

البنتحريمفيالحققالقولالماهاهوةالةفيرممالةووضعلومونموكفهقلميةالنصولاال
االمعظمبابنامثهبراعدبناحمدالشيخمقاماتبالطبعكتابونشروغيرذلكالمحرق
عمرهمنالخسينالسنةبالغاضوتوفيللهسمغعشرالنالثالقرنادباه



يم31ال

2فيالشلفونيوسفال

مفىالنوالغاحوالزهرةويةالخهرةالثرامحفثىمن
مفىاةتتهعاوئعآ9381سنةلدوالشلفونالخوريفيوبنفارسفيهويوسف

صهابياكالثالثبشيرراالمباعرإخانساحملفيحاكأ5جلىكانبيروتفيالمارونيةالعائألت
وطنهمدارصفياالجمنبيةاللغاتضبهوةلالعراللغةاصولالترجمةحبافدرصاكبير

لنشر7581ممنةإنشاهاالتييةالسورالمطعةفيروفمرتباالخوريخليلاتخذهثم
الصناعةهذهفيالماهرينمنصارحثىواتقنةالطباعةفنيلئزفتعلماالخبارحدبقةجريدة

لترنبباستدعا0681مالثهبرطتئةالةاتاهباشماؤادةجاءولماجاتاكئرايامزاوولالثي
فيالدولسفراءالىوؤسكوالفرنسيةالنريهةاالءتبنفيطبعالثيكائتالىكيآلالمحررات

إكثرفيهانشرالتيويةاالمطبعةانشاالثابعةالسنةوفابيروتفيومعرريهاالقسطنطينية
وسنةوسواهاةوفؤيبيةوادةويهوتاريخيةوشعريةةيوصوفلسفيةدينيةبينشينكنامن

هبئالمندوبزقامالدينبيتفيأاالبنانيةمةالحمطبعةلنرتيبباشاداوداستدعا681ال
اعضائهااقدممنكانا868نياميةورالعةلاالجمعيةنأسستولماالحسنالقياممة11
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انشدهاالتىجدةالقصمكهانوردشتىوقصائدخطتااسافيايقوفدكتبتهارساطوتعين
مطلعهافيفالالجمعيةافثاحلدى

قدسطعاالتهذيبافقناوضيافيقدلمعاالعلمنوزاليوملنابشرى
طلعافدباآلدابالمعارفبدزلجدتنابيروتربىبروجوب

ممتنعاباالصنبلفيقدكانمالتالخدحظمنألوقطرنا
مؤرطالختامفيوقال

قدلمعانوزالعلمومالالبشرىطلمتبهناريخعامبداوما
بمرهاقدمرفى6681سنةلمالثحهربةسغاوالءاكفوانشأهاالتيفااما

صابونييىالقسمعبالشركة1781شةالضجاحثاالا8السنةلمأالزهرةاثان
كفخباراايوسقر478مطالتقدمرابعحينبعدلهاقىالذيالسرباتى
صألراخضاللهرزقمعمركةعقد1781وسمةاكتابهذامنالجزءالثانيفياالخيرةالثالث
الترجمةبصاصتنازلثمشركتهماسنتينؤبقيتباحهاوارالمطجعةنفقاتيقتسماانسطعلىكتب
منرخصةطدى781لحوسنةوالمطبعةالنجاحبمريدةامتيازعنخضرااللهرزقلشريمه
وطفعاا3ـعاشتالتيالتقدموجريدةكأليةالالمطبعةالنشاءالمعارفوزارة
فياظواطريةذوكمتابالمكاتاتترجماندندبهرمنهاجمةثارابعضالشلنونيوسف
نشرةاذاع5781سنةونيهالجليسنيساوديوانالودادحفظوروايةالنوادرلطاثف

التاسعيلامشاهيراخنارفيالدررعقودطغكتابووعزمهنيهايعلنصغيرةة41في
البيثينبهذينوافتتحهاعشر

زاضغبالبالدمنلمانرجمتبهكتابماليك
الدررعقودثلذلكنظمتويخيمافراثدهم

لنفبذانةيقالوالوجودداؤةالىبخرحولمالىمانعليهطوىالمشرفىعهذاغبران
الهسيقيبنكانانافيهاانبلنظمهمنيستوهيديوانهفيالمتضنةالقصائدبعض

ونداواللهرمضانمصباحنقامقوسليمامحقيبوادالقصارفضلوالشغصابونجيلوي
فيأ1وبمىاالباكاروء698سنةخامالوئوفيوالمنادىءاالشفالفيلقابةبهاضعز

اوهيرجمةالاعاحصفيإلمداعبةسبيلقيفالهماييتانامحقألديبيروىو

ونيضقةانهمقالترامصاغتيالهاأنئالعربفتاةصألت
الشلنولتيوسفسيانيفناةناننيألهليممكونيفاثكوك

531631مفعة3فيالممراالصعاالرفىفيةالرلداباالكأ1
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المهسص

ركيسمااعيأل
المنيرالصغبهوكبويهةوعاالسالنشرةوالثهريةشرةاكفيالمحرر

بئيفداللهمنبيتالسمافيفليإناساكنوالذيالببنئقضالوان
فنيقدالترابثالجسميمنوانذائمفاديعبدتحياونفمصي

جؤالعلومولمقلبنانجلاعمالمنيهيئي381لحعامطارصركيسخبئابرهبولد
والدتوفيوفدديكفانوسالدكتوركرنيلبرئاسةنتماشدالمذكورةالقريةمدرسة

هذاناوهفبرهعلىلينقثىنارلمجايتضمخانليتينجمبالياناميفافشظم74801سنة
داألاللمقاعيرفيلهممنثوىالضريمهذافيخطازصريهس

خطاألالنردوسجتةالىاناالهأعدتاريخبيقول
بتنييضبرءيوناالهـالمرسلونفكلفهفبهاوسالكنبيروتالىانئقلدربرسهانصإنوبعد

الديهوريتربهااليئكانمسودانهايحصكشرافواسالمقداكتابمناالولىةا
لمطبوعاتهاعومصاالميركيةنعةامدعينثمالعربياللمبانالىاالصليةالفامنمميثطلي
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ضليعكاتنبيروتفي5881نيسان01فيالثهتوفاهانالىقيامخيرالوظيفةجهذهفقام
بالفصولالمنيرالصغكوكبيدةوجرالصبوعيةاالنشرةأثمالشهريةالنشرةاطرف

باالنجيليةائنةالطابناءبهايترنمدينيةمواضيعفياالشعارمنونظمكثيرآةواالدليةا
المطبضالصادرمنوالتسابمالنرانيكتابفيمطبوعآلتريخةسبعيننيدءيزدهاوطمعابدهم
جانشوربناالتعقيدكالبيئينشخاليلألفهامترباالساوبلطيفوضرهالجهـاالمشار
وهواليحرينجمعكتابحسنتقمريظولهرسمهاشل

والنئرالضظئمهازادزمقاماتزمانهفطبالفرداليازجمببنى
راينتسمثاليخزيهبجمعالىالنهلمفيهارللىفالتيا

بيةوالعراالنكإلزيةفياللغتينطلبةالىاالخوينةشاطنكتابأاخيمعوالف
القديمالثاريخفيالنظيمالزكتابالجغرافية2نيالوإيةاالجوبةألوضعكتابثم

اوضعواكبيراسكندراعمالفيالقيرعوتوالقديمةالاالثفياليتيمةزةالدوكعتاب
كتابالمرفيةالعلومفيالوفيةبةاالجوكتابوالمالوالصيتالصضمئلففياالقوال

لمالتيوالمقاالتوالخطبيخةوالفلوالحسابيةالعلميةالثاكيفمنوغيرذلكالعقليالحسابال
كاتالمعارففيباىطولفئتدلشتىفصوالنانامجلىفيكئبتمثحهربالطبع

ىوادافادهمكثيرآالنهالديارهذهفياالميركيينالمرسلينجمغبالخيريهرهبشوثماادينافاضال
اآلتيةإاليياتقبرهبعلفشتوقدوافرةضدمالمثاريعهم

جرىفددحكل9عليهأسفالذييسمرطدوالبرهيم
الورى13كاوالتقوىوالبرفقدانةفوالحالمعارف13

رىالذاعلىمنالعريقربناداالذييىوالنااللههذاظيللم

النرىفييغلىاياريخفيكالسيفيزلنماتراباطيفينودف
5881سنة

وجريدةاالدبيةالمطبعةمنشيءصركيسظيلاحدهموةاثالثةالبرهيوكات
6981الثاني26كانونفيتوفيالذيمربهسامينوثانيهمبهرهسيأتىالذي3الحاللسانا

في0381سنةولدالذبصركيسشاهينجميرهمثالثهمغاستقامةبكلاتجارةتعاطىمابعد
اللغتينفيبارغاكاتبمصقغاخطيتماثماهينكانصركيسيرسليمالشهفيالمعاوهووالدعبيه
االميركيونالمرسلونىأس8481نةوفيعبيهمدرسةفيتلقاماالمتينواالبرطيزيةةبيالعر

اختالفعإلالشبانمنعدديخماونبغباجممافيالوجدةفكانتلهارئيساوعينوهبيروتفيمدرسة
انثمهريةالنشرةفييهبرآقزمماالتجارةخدمةالطلمالخدمةعنتنحىثمالمذاهب
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نشاالماالمعكتلبدبةالىممالةانتديتها568وعامالعديدةالمقاالتفيهاولهابرهيماخيهمع
عغثمباهرآنجاحواحرزتالشبانبة2جمعتمدرسةوانشأادعؤافاادارتهاينولىمدرسة
وافاشالوظيفةهذهبوبئالبستإنيطرسالعالءمةالمنشئالوطنيةالمدرسةألمدةتي
بقصيدةايازحيناصيحفالشيخاهفرةوالىبالعناءملىكورآ0781ايا33فيالهتوماالجل
ممالىهذاتحتالمنشورةعاتاالفيهاوردت

حألحاسريمشاهينأل

لمأالشهربةافشرةايفةءالمحررفي

اخربيلكلعليإلوفدأظاسفااندليشاجمنبعدالدارسق

ربيدضوابرفيمااضعافبرهفيمؤدبمالغالمئرلى

بالمتهيمبولبالغفيرجئماابهايلقىالتيالخطثلهكائت



اال5

اثلأل

3ا

ا

ألابوصعبحنابكك
لركية1خاأليدةجرفيالمحرر

ألزهانلدىباقبالىبفورطراالةزلىأقرقدلحنا

نانةالمغالسيوفجمدكاخلمجسناليراغلىتحالة

عمرسايبمهآلجبوألهياذاورالمشهـاالؤلصعببأبيإلموارنةالصعبيينالمشايخنسبيتصل
الجبةغلىجمالاابنعليباشانأقرصوآكلبعدوعليهاثيلىاوج946سنةطرابليوالباشا

جردةابيلةعاتنسبوالييمانهاوممالمئندبكودةاإاحاالممبهماصدهوجاغالصعبيرنفثفرق
ودءيتاليهاوانتقلالبترونزرالفادءااحدادخاتماك0861عمنةوفيهأكنافضاءفيورةالمش

وخمتوسكنهاالمتينالىيريانمدهاامبيلر071سخةوفياكءيبعائلىفحهاساللئه
االميريوسفكقولقزببطرسيمالحرفاإبنجرجمسنراوفبغمطيمالنابيبعائمةفهالتهسى
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االميرفاحبةودهاءةوحتجاعةفاظهربهحروفيورافقهواصهتمننجالشهابي

االوو5جدكنيةوهيصعببابيودعاهعليهاوتحهلبنانفاليفيطعالقوتمقاطعة5ووال
قريةعشرةاصدىوتملكمقاطعتهفيرواسصفانهدهافيهحدثمتفننةالنهادالشمالالىوسيره

المصفوررنفيهايجريبهيلىبقعةمنهاواشسنواكورةالبترونبالدوبشرايةجببينواقعة

ونبغباسمهفدعيتاليهافانتقلورجمالهوالوالدهلهبنيةاجمهافشيدوالصنوبرإالرزراثيوتظللها
بالحكومةفاصبفيوئقلبواواالقداموالتراهةالغيرةفيتفوقوارجالكباراالسرةهذهمن
الذيالترجمةالتارخكصاحتصهخاتفيبمرهمتضصادقةدماتبألدهموضدمواقرنينمدة
فنقولاخبارهنورد

بطرسبنفاضلبنبلرساظوريابنصعببابياكتىجرجسبناسعدبنهوحنا
0381ولدسنةصعبابيبنجودهبابياكنىفارسبنضاهربنخالدبناموبنونانثبن
ويلابوهتوفي3381سنةوفبالبنانيةللعساكراولرئيسوالدهوكانعمبابيلزيةفي

اللغتينأصولفتلقالذكاءعألئمعلظمرتحداثتهومنذبتربيتهلمافاعتنتمسموماقلإنة
حثىممرهمنعشرةبعةالرالسنةلجغوماكادالعحرذلكاساتذةاثمهرعوالسريانيةبيةالعر
هناكاقامتهوائخاءاعوامستةمدةبتةابميررئبسكثحهابيالبشيراالميرابناالميرامينالجه
القنهحتىالشعرنظممنةفتعلمالمشهورالشاعرسكرامهبماهـالمعلعلىيترددالرجمةاصاحبكان
فانهزةوالقسطنطينيمالطاجزيرةالىرطتهفياليلاالميرالمشارمع0481سنةسافرثمكئيرآ
والجطقكالفقهالعلوبعضئقاناعلىوأكبكاوالتركيةوالفرنسيةااليطاليةاللغاتلدرسالقرص

وإوزانهبقواعدهالخعلصخاعةيضمااوتعلموغيرهاوالفلكوالحسابوالوباضياتوالبيانوالمعاني
الخطودةالمثلفيهيضربصارحتىبواوقوالديوانيوالثعليقوالجلينياسالئلثاعئي
بيناالنالمتداولةالقواعدوانشألهاالصناتهذهمصيوحنابنعألمورالمشالخطاطاخذوعنما
صبةحتىالقسطنطينيةفيالترجمةصاحبولبثالعربيةالبالدفيكلالمدارستالمذةايدي

0581االولون39كافيحاتالتياالميربشيووفاةفبلاي9481

تعينوقدالشرفةاومنحةالذيالمجيدعبدالسلطانتبتعطفاطوآلطنهالمىفعاد
باشاوامقلخلفهتربهاناصاثمصنةلديلفابثبيروتفيالشكودريباشالمصطفىحينئذكاتبا

لبنانجبلنصارىبينبكلقبنالمنوهواوكالباكويةبلقب5581سنةعليهأنعمالذي
3581آلسضفجهاوانشااللبنانيةومةالحءركزالدينمتفيسكنثمفاطبةالشاموبألد
ةافافةنيورلكالمعلقاتشرحايهابوااكتبضبفيهانشرتجمربةمبعة
اللصياحمدربشاالميركتخداصارذلكبعدوالمذكورةالمطنعةفيوطبعهيدهبخطوكته
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للقلمرئيسابائاداوداقامة0681سنةكعنهبعداللبنانيةالحكومةتثولمانلبئنصارىفائمقام
منوالسبعينالثامنةالسنةبالغا7981ابلول71فيإللهتوفاهانالىاوظيفةهذهفيفلبثالعربي

النفسوعفةبالنراهةالمامورينلسائرصالحامثاآلتجالوطنآلوخدالتاليففيقضاهعمر
القلىبفاستعبدالهداياواليقبليقةالحةعنالنقابوبهشفىوةالرشهيمقتوكانالخدمةصواظ

الحكومةدآانهنفرآوكفاهالحاضربرماننالبناتىمامورفيتجئمعانيندرالتيالصفاتبهذه
بللهدفيكاالرأيداديرواوحريةالذيلبيارةشةوتهسيننيبممناصبهافيولقلب

يةجارتزللمالنيلبنانحكومةمجالسفيالرسميةالمكاتباتطريقةوضعالذيوهووالعامالخاص
فيبنبوتاللايضربالفنكاهذافيببرإعحالمثلضربمشهورأفارمعكاناآلنالىعليها

والقلمالسيفصاحبحتيأبالقومسماهولذلكالخطوصناتاالنشاهاساليب
علىونشرالزمانمنمدةيهابمبهاتولى7681ةالرسميةلبنانجريدةأنشئىولما
مستعمليزلأالذيالجربدةعتوانبخطيماوكتبالمفيدةوالمقاالتالطويلةالفصولصفحاتها

الحيوانوطباخوالفلكوالمنطقالبحوفيرمطنوعةشتىءلفاتمووخافاالنحثىفيها
اللغتبنفيثوليكيةاالمطبعةمن1981سنةوعبرزمطصصفحة47فيديوانكبيريقعوله
وإطاسةوالحموالغزلوالمدحوالرثاالتهنفةفيالشعومنورمانظمايحتويوهوالركيةوابيةالعر

دبوانهبياتاجموعبلغووغيرهاالشعريةوالتواريخوالمراسألتوااللغازبةوالتوواالمشغاثة
القوافيمتينباسوهوشعرهالنرصالقسمفيبيتا954والعربيالقسمفيبيت77ال7منها6338
وممااالمثلةبحضمنهألىردااللاسبيكوعلىوالتكلفالتعقيدمنحاليالمعانيرثميق
اطاصةفيانشده

حياالدنيابحالعنبذلةءبمثالجاطوليبننيمن

كاتاليحي2انةمعوجودهإلحياةلطفيويخال
يوفاةالبقاطولعنويعيضبهونهاالحياةيأبىمنفالمثهم

نعرإللهبامبرالسورقعلىليطبعهماسمعهجمىألرجلالبينينهذينارتجاالوفال

لنانجبلعلىافانيالمتصرفباشاموفر

النضإحسنوحذمنكعهحانوتعلىزهـالتنغورفاياساثال
والشرشالقدرمماممطإخانلزيرمعتصعمابنصراللههنيئماوآشرب

ماحىلهفنظميجدوهولماليازجيفناصبالشيخارةإكاحباببعضومعةيومذهبواذ
وذهبتهيفيلهوجمماإالبياتهذهالرجمةا

يارةااكفطعبشرعحمزأأظلافتيتالهوىمنتيأيا
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ازهلعدياثالقلثكادوعلاوهاليالهوىبذانطعت
55شرازقينالشراليسقوممبارياورألماذا

هزهاذوالاللقاءابنيوالضزمانوقيكتاناوأبيك
الحضارهيافعيخعكللياكالىقدومعنفلحاورثلح
االمازهينيرشطلحر9دكقوهمشوقدتلبجزنيتود

رزارقدمنالناصوخيرفينصبجمنصاحإالنصافورق
مذةتالالىخطهمنقوابعضمعثانديكللىكتوركرنيليوسوارصلهماإيستيناهذينوقال
بهاالحبرحسنمدمعنيعتذروبهااالميركيةالمدرمط

عاذداولافتالنكذريإفضبلاالالنيلسوفثياذانديك

للناظريرئتلمخطياكؤإذبناقعالعلومالحبرياخبرما
عطيهمأئرينالاالسقياءغدرمنونجاتهمباشاادفوبقدومولبنآنيصورنصارىمهئوقال

طويلةدةقميابياتمن0681سنةفتنةفي

العنادوانقشعالجورفزالياعباذاقبلالثهممالئم
إالداالعدلسنامنوضاءتطظلمظالمشقاالمنوصح

الفسادفانفمالياغينعلىنصرأالحقفشفيقواومض
الرشاذبهوخعقالعليابلنسامتفدمنثبوفدمخيب

وزادمثؤلىلعينهاوراقطتالملكروحفيهفؤاد

دواطاللهسبيليغادعنقومدالشامببرثارتومذ
الطوادشدكفىمناوعزمحزمبيهينممةلحرك

الحدادظعلقدشوإرقةذرتلبناتسمافيولما
امتدادالدنياووبصيبهاغبابميممراحمافاض

أةالب

لالعماأرحسن

م081156671ةسهرةالةافيحسنوأللدمصرالىفانتقلواالمغربمناهلىن
مياالعلىفساعدهدومالعبرغبةمنهراىثمشؤونيمافياوألابنهاسمخدمعطارأابوهوكان

وغيرهماالصتانوالخعإالميراالزهركالشيخنممشاعنءبارواخذالمعارفإحرارفيالولدفاجمتهد
مخهمفاصقادباناسءخهممصرفاتصلالىالفرنسويونايامهوفيذمثمابهيرأمنهانالحق
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نظمةوممادمشقفيمدةوافامأالشاالىإرتحلثمةيالعراللغةوافادهمبالدهمفيالعثاثعةافنون

دمشتيمنتزهاتفيقولهذصيئ
تخطوالالسالمبابعلىوعرفياليسطأظلىجزالشامدمشقيوادي

قطالسبمخعرجاودىمترالوالصمآلالعيسامرءاماببموالتبلث
العطمنفظنتدحسئمالبالبهامنالسالمبابعلىنات
والرهطبوااالضدانعنويسليمشظرآيروقكماتلتىهنالك
مردلفيتخطروععكارىتميللممزمماالريماذااثرعرإئمى
المرعلواكهركااشىعبببررشثرتفدخطراثوابالحياكساها
هاعالولهلمممرفاقزالىراجعاحتىكرويستفيديفيددكثيرةبرفيحسنالشغهذاوتجوس

6421سةالعروميعدالشيخبعدالمدرسةهذهرئاسةوفلداالزهرفيالتدريسفتولىسبق
حديومصرباشايرعدكانإم5381ا052مشةرآفيوفاتهسنةتدبيرالىاحسنفدبرها
فيولهكتابوالطبوالمنطقواليانوافحواإلصولفيتاليفةعدطفوقدويمرمهيجله

فيرسالةذلكفيلهبالفلكجاتعالمالشيخهذاكانمصرفيطتعهيمرروالمراسالتاالنشاء
الليليةالمزاولممليحسنوكانوالبساظوالجحبالمقنطربقينوالرفىباالسطزالبالعملكيفية

مصياخهعادمنلماانهعنهيرويوكاحؤوالثالدبابفنونالعطارالشيخإيضوفداثشهريةااروا

فكانابالخشابالشهيرصعدبنامماعلالسيدةاالدالعلومفيرمانلإمامرافقالشرقيالدفي
واقواريخاالدبيةالفنونمنفنفيصفيجوالنملكلااطرافيتجاذبانوجنادمانومعببيتان

فاشثفلالخشابتوفيانالىمودتهمااالبامطولمحييدتوتزاتهمامحبتمرتواستوالهاضرا

الجبرتىالرواهماذللثفمندبوانهفيجمعرائقشرولهتهموالىبالتأليفالعطاراثيخ
م033155181مبنةاقوفىالدسوفيحمدالشيخيرثيتاريخهفي4332

طفضدجمعخابناديوحلفاوجعاالمقددهرثاحادي

موعبايبةالمعوقعكأيخلنمصولؤاعظمالناقبناففقدحال
مسرعاآخريعقبةدثطمضىفكلماالدهرئترىنجطوبوجاءت

ختامهافيقالطويلةوهي

قدسعىذلكغيربفيهولمحياتهطولاطداكتسابفيسى

ؤتخدعاتعرانفيالعلمعنصورةرفبزالديخماتلههولم
مضمعاامسياصهاحلهاأتفاوالتفىالعلمفياالوقاتصرفلقد

ولمنابقءلؤكمناوماماتدائمالدهزنفعهكىفقذناه
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دعالهتامباالوثوبلبالضازتوجباطسنىكلزي

مصرفيقابللمافيهفقالاللبنانيبطرسكرامةالمعلمالحطارحسنالفيئمدحواوممن
أربيوباسؤنييارأبتكحنىنادرعبمكلاسمعقدصثنت

ادبومننضلمنيخايلديلثنظرتبمااذنيمتماوافه

ا61

كابوالسعودعبالفهث

القاهرةفيالنيلواديجربدةمنشئ

فيودرسالجيزقربدهشورفي318381ابمشةالمصريالسعودإيوعبداللهولد

نظارةالىالحكومةندبتةثماقرانهبينفبرعالقاهرةفيباشاووحمدانشأهاالتيالكليةالمدرسة
جدوحزرولئراشعراالتأليفعلىويعكفدروسهيواصلالفراغوقتفياعمالهافكان

تآليفهكتابومنهـبيةالعرالىالفرنجبعضكتبونقلزمانهادباءوكاتيالنيلواديجريدة
لفرنسةبختارووضعلمجبرتىمصرناريخحوادثجملفيلنظممصرتاريخبمنقىالعصراهلمنضل

ومىمطوكلعامتاريخبتربهدوباشرالآلتىبنظمدعاهاالسالملىإومصرمنوالةبتاريخألحقة
ديوانلهمجيدآشاعرآالسعودايوكان9831سنةقسمومنةطبعممالعامالثاريخفياالمبالدرس

لدةالموالمنظوماتفيونغقياتوالفرفيوالمراالشعركالمديجفنونأودعهكئيراءقالقاهرةفيطغ
عشؤتلغدالمقابيبةالفوائدباشاكثيرةعدعلطسيرةفيهانظمإرجوزةولهوالمونخاتكالمواليا
االولبغرفيافنديالسعوديوتوفيععؤاعوسبقهيتفننكاغيرذلكولهتلآالف
مطلهافيقالبقصيدهوطنلشعراأرتاهوقد81أل59318سنة

المعودهبدالقيامومعالصعودمعالهبوطضلق
قالانالمط

فادةالبكافىلسى

لماقضىكخه
بدمعيمايجبةلمتن
تذوبانالحريو

هماوفىتدفقكرد

خمطسالتبقريحة

الصدوذلمفرمهاابدت

السعودهيوابفيالقررلث
العهودنقمفكانما

اممبودباالسضعليفي
الوروبتكنة

الصذمتبلاار
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االلوداالمفكائهالةتحانتجتكم
نهودهيعروهابالذكاءفليستوقدابذا

االسوذوهومنفيهةالمنهنحالبهانشيى

السجودالمالفيبينصعدالسماانالغرؤ

الشهودمنسربرهفدحملنندثيفبنات
شيزلويسا

كت71

مماطوريسليمثرا
االخبارحديقةيدةجرفيالمحرر

بروتفي81ء3صنةولدالخوريعبدبنميخائيلبنحنابنجبرائيلبنسليمهو
الشعرصناعةالىالملشألفاقتبساليازجيناصيفالشيخعلىوآدابهاةالعرياللغةأمولوقرأ
ذاكانالوجمودعالمالطايقرسيبرزنفيسشعرديوانكوقىصباهمنذالشائقةالقصائدفنظم
نبانإلىإجتهادهبهبلعحقالموميقىفنفيضوصوتعمئوالصناخالفنونفيسليمذوق

فوضعاالفرنجيةالروابعلعلىهالعرااللحانيضبطانوقصدالطربالتاكثراعلىالتوقغ
ناريخدبوضعشرعثمباتمامهلهيفسحلماالجلوكنالفنهذاقيضوصلضأليفمةمقد

العلميةالجمعيةسلكفياننظم8681وسنةايضوتربههشتىالعةمبهفبظمشعرآكهسوربا
االخباركاحديقةيدةتحريرجرفيالخوريظيلهاظوساعدمشكورةثارافيهاولهالسورية

الغافلوالوصيالحاهلالشابروايةوألفشةعشرةخسمدةيوالنرنسالعربييهافي
النمأساوهماكأسلفقوسبنانطيوخوشورليابةالبرامكةبمبةروايةولهادبيةوهي

روشاقنصليةشجمانإدهممميخائيلبنسليميههمعانلامراءألروايةوانشأاناريخيتان
التهنئةقصائدناسمعيلكتابمفديوقدئمحيثنيلالواديإلىصافر81ال3سنةوفي

وحسنياشاوحسينكاملالسابقالخديواالولتوفيقاالمراءانجالهزفافبمناسبةنظمهاالتي
وةونالالقسطنطينيةالىسافرثمماليةبعطةذلكعلىزهواباشااسمعيلبهفممشباشا

المثائقةبالقصائدمإمتدالذينالعمانيهالسلطةرجالنماطلدى
المعجموهولهاالدهارثاراوضعكتابعلىنخادهسليممعاتنىوطنهالىإبابهؤبعد
الحروفعلىمرتما81أل5سنةبدايةفيمنهاالؤهـألجزمدورالذيكانالجةرابالتارمحض
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اولىالنهليرءكانيةينوشبمائتينعليالعزيزكاألهمااطانءبداإلىروراهوائهال

فيالبسحانيبطرسالمعلمماجاقتدىوقدرفيةالثوسائرااللشةالعربلسانفيئوتمنجمم
مدوربعدأيرجمةابصاحباظفارهانشبتاالمنيةالإالالشحهيرةالمعارفدائرةكتاب

بامطكأالغربمموققريةفي5781ب011فيفماتهاراتاراالمناالولالجزء

أخرىاجزاءصشةزيلهوإسباعهفطنعوحدةالعملاستأنفثحادهسليمكناالصفربالهوإء
السليمانابقىوقدالبافثحاوزولميرلمججهةوألفنيفاتهابلغتاكيابهذامن

الءبناحبرنفعورإئهمنيرحىالذيكانالعظيمالمشروعانجازهنىلعدمالقلبفيحسرات
الربيةاللغه

عرأوثابليغاتبكادبمالذكاءشديدالمونحئماحآالقامةيلطوالجسمممتلىعإثرخمكان
العزيزعبدالسلطانرنهاالحسنالقؤدخوانهافصيدة5شمومنققمامطومورنممطنوغا

مطلعهاباريزالعاممعرضمنرجوعهلدى681المشة

المننفوقاتسربالنحروانمانالنوقدوالالركبلمسارتفد

قطنوابهمنيحيوالنوزرلبلمنامالالشرقالعزيزمنيرسار

التشثيرالسفنلمبماالرباحيناقلابخارباطياراليحازشق

مغندكرلننانجلعلىطكأخهتعبعندباشافرنقونصراللهتهنئيمافينظهاقصيدةوله
بياتاالهذه

القلوبالسرورعلىلقدفاضبالفروالفتحالئلبنمر

ثيبماالملكضياستندىنجرلبنانولعلىوالح
اللهيببافواهدهلميردلشكركفمابأرزهفمد

العجيبرالنوليمنبافالمسحطورآممامنهعلىوخط

حينئذالعمانيةوزيرالخارجبةباشاراشدحمدمنهموالشعراصالعظماعدددمنوفاتهبعدورثا

طرإدامحقبنجرجسومنهمالمعنىرقيقةيةتوابيايمالخوريظيلاخيهالىارمصلفانة

01فالالذي
برثائقائمتفهلطوثنائيماابدآبحقثمنلمقن
تبعائهمنتقلبيمصفيدماوأودءجمرةالعيودطاء3
نظرائهمنالعهديمسفضىقدمضىقلبسليمالسليملمهذا
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والدهيسأعدةقرنوكانكايأتبسطيخارالتفيوتيسطالمعارففيوتبحر01169المشرق
عألوصافةرأيهباعمالةوصف6681شةفيدظهاالبياروسيةالقضليةفينخادهميخائيل
الخيريةيةاىيتأمبالطولىيداوالدهمعولهوالفرنميةالعربيةاللغثإنفيومقدرته

عشرتحومدرستهاونشوادارةوتولىسنةعشرةصغنحوهاكيرأمبيروتينةلىفياالرثوبمسية
بعدم8681صنةيةالعلهالسوريةالجمعيةثحددتذلكاثباءوفيوازهرتتجحثسنوات

سلكفيالمترجمفانتظمبيروتلوامتصرفباشاكاملسوريةوانيباشاناشدرإثمدلهماالمغفور
اهممننوالشرفيالعاءيالجمعباسمثالثانتظامهاتجددم0881نةونحوسالعامليناعضاخمها
ضقيرإسبراليازجيابراهيم8الحوراتىابراهيمالمجائيةالحروفبسبنذكرهممناضاخمها
فيجرحييدانزجرجيهماهجرجمىالبسثانيبطرسالياروديبكاسكندرثورااليم
يكفاتالدكتوركرنيليوسنمرفارسكنورنوفلسلبمدهممسلبمالبستانيمملي
رهموءورتباتلىحناالدحصثورصزوفيعقوبالىكضوربافثنعمهالياروديبكمراد
الرومانيالفيلسوفسنيرساالتمنهاشائقةخماجااالعضاءزمألئهمنملكئيراثرجمفألقى
الهاالعوالتامطالثامنةالمجموعتينفينشرتلوسيليوسالى

باللنتينالخوريافندبضايلالمرحوملصديقهإالخيارةيةجربدةئشرتولما
لنمانكانمنمرفيباشاثانيوفرنلهالمغفورطلبصسبم81السنةوالعريبةالفرنسبة

مقاالتهافجولهالحديقةصاحبقيقسليمالمرحومأمبلمعالفرنسيسمالاينشىاثرجم
لمماتالىاققالجريدةلمكمكتبمبضدةوعلىواالنشاءالسياسةفيباىبطولتشهد

اعقاديبالمرحومابوابهبعضفيوساعدماوالجغرافيةالتاريخفياالدهارثاراوضعءعلى
السوريةبالمطبعةم5781سنةاوائلفيالجغرافيالقسممناالولالجزءفطبعاالشهيرلبالكا
لىوحدهمابراهوفبتياالصفربالهواءاثرجمزميلالمنيةهمرتاثرذلكعلىثمة291في
الجزئينثمم6781سنةمارس31فيوالثالثام578نوفإرمناهفياالتىاالجزوطبعلا

بقطعكبيرصفى089وصفحاتهاالياءحرفوذتيلمواحدمجدفينإالوبهيهاوالخامسالراخ
فيهبملرإنةفوائدومغبلجكاهتاريجبعضمناحئهونهايةالثانياطنسمنعرفعمودينفي

ومميزاتهاأتهانمئوتاريخعليهائقلبوماوالحديةالقديمةاغواميركاواورباسوريةومدنفرىجمغ
انجازاؤخمالميةعاطةالذيزميلىواسمباعهاالجزاهجمغابقانهاثرجمإنصافومن
فيهوحفظة483فيم7781سنةمنةاالولالجزءفطنعالماريحنيالقسمامااالولالجز
دمةبقسميهاكثابورقعاالظوقوفاءسنتانوفاتهعلىمضىاتيعدزميلىامعم

االنسانعنبالمجثصدرهاالعمرانفلسفةفيبمقدمةالثاريخطممالقدروعةالسلطأيلالعثاب
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اكتاببقطعصفض1فيوئقسىونتافيثاهومنواحوالهإلتاريخآالىاسترسلثمونهوضوفى
الرإنبهارعلماءاالبهيجيلمبماءووحرفه

بيةالعراللغةفيوالجغرافيةالثاريخيةلمحعارفدائرةلالضهواالدهارثارافانالجملةوعلى
ةلالعرالمعارفدائرةكقامتانقاضهوعلىدةالمبالمباحثوايخةالهجائيماالحروفعلىمرتبة
المستشرقينمنثاركثيرونبمراالولقدسليموولدالبستانيبطرسالمرصمانأسسهاالتي
مقاالتفعطااثرجمانشأالمشكاةمجلةاللبنانيصركيسافنديالشهيرظيلافياانشاولما
المحرافيةفيضافيةمقالةالمقنطفونشرفيونوادرهماهلهوقىاجماالندلىتاريخفيهامة

طرادمطبمبشركةالروائيةالفكاهةديوانمحلة5881وانشأسنهماالسوجنرافيي
اعوامالروسيةالقنصليةبالترجمةتولىقومهفيوجيفاامدقائهبينالمترلةرفيعوكان

والعلمالسياههةيخدمجاتهوففى2091سنةالثالثحتالقديسةبوسامالقصرعليهفانمعديدة
اواخرممرهفيالمحنمبهوتوالتجمهأللكنيسةمطوكلناريخبوضعابامهاواخرفيواشنغل
91وألايهو51نيبحياتهتذقابيةبعلةفأصيبالحزنبهفاثبرووالديهاخوتهمعظمبوفاة

الشرقمشاهيرتراجم

اه

كاالسيريوسفالشيئك
اطاللسانوالننونثمرإتويةالرلبنانيدةجرمحزرياحد

فيم033155181سنةالقعدةذياالسيرفيالقادرعبدالسيدبنيوسفالثيخلدو
الطذهببمالشرمبانياحمداثيخفىمنهافقراشيئالمعارفيلالىحداثئهمنذومالميدا
الىفرجعوالدهاليهئهيفهااقامتهواثناءسنةمدةراديةالمالمدرسةفينعلمحيثدمشق
الىفسافرالعلوهفيقازيادةاصثتهادهالجونظرآعائثهاحواللتدبيررابمسقط

ثوفيولماالعطارسنابرئاسةالذيكاناالزهرالجامعتالمذةسلكفيانتظموهناكالقاهرة
شينالحبفضلمعترفاالشعراءاحدفيهقالالقوبسنيحسنسميةاالزهرمشيخةئقلدالعطارحسن

حسنمننواحسنفلقدأقريةالعلومصتنممىوالنن
قنساواكالذيذامنودبانةلرئاسةرثبةاثمدئمانت

والخديثواللغةالعلوكالنقهجمغفينغحثىاالزهرفيسنيناالسيرسبعيوسفالشيخولبث

االنامةبطلفلمصيداالىعادثماليهبهايرجعمامماليوصارلشعروالمنطقوالتفسيرواوالنوحيد
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ىطرابلالىفسافواليهعوبمنصيتهافتودنالذينكانواالطبةوهنمابدرسمابعدفيها

الذمنهمصرهمونهاسفضألءمنكثيرالعلمعنةفاضذاكوامثالثةقضىوهناكالثام
بيروتكانتالمارونيةالمرسلينجمعجةسسمؤالحبيبويوحناوارنةاابطريركالحايوحناالسيد

رئاسةذلكاثناهفيوتولىفيهاةاالفامفاختاروالمطمايعبالمدارستزهراخذتالحينذاكفي
كطترجمرهالذيالمقدساكتابعبارةيحالمبركاناالمرمصلونطفةوالشرعهمحكتهاكتأب
والدكتورمميتعانيةكالدبهورالعراللغةبعفعهموعقمالعولىالمسالفالىصليةالىلغاتها

المقدسوا5ضابالمزاميرمنثامواضيعالخذةالثرانيممنكئيرآالونظمديكنانكرنيليوس
مالعيعوتعينفيلفتوى01منصبتولمىثماالنجييةاكنائسفيومستعنلةباسرهاميوعةوهي

مقاالتيخئذوقدكتبباشاداوداالولسرفهمتهعهدعلىلبنانجلفيسنيناربممدةعموميا
ااالبياتهذهاثماراليهافبالتيالرسميةلبنانجرثدةفي

االمانيمعاالمالنادللتهاتىاهاللبناتنرى
الجنانسرورقريرالعينيصلمنجنةوامحى

التوافبوفيالدروسفيتكادروصبللعلوموجدث

اطسانىاذيطبعكألكسلوكدولمجدتقدولالخنار
رئاسةوتولىاكبرصرالمعيندارفيالعربينللاستاذآينتثاالستانةالىإنتقلثم
فيافامنه7ثناوافارسإحمدالمشئهاالجوائيجريدةفيوكتبالمعارفنظارةفيإلمجح

واحمدشروانيباشارشدباالعظمكائصدررجالهااعانمسعهالعاماخذالعمانيةالعاصمة
مجلسرئيسافنديوذهنيالدولةشورىكتابمرئيافنديعنيوووزيرالمعارفباشاجودت
وغيرهمسفيرفرنسابورهوالمسيوالمحارف

الكبرىمدارمهافييعلمفاضذبيروتالىئدآ4زايياخانةألسافيالبردوطأةعليهئقلتولما
وددرسةةأاالميركايةوالالدبمىيوسفللمطرانالحكةومدرسةلمبستانيالورويةكالمدرسة

شرحمماالققيمافيزوضعكتابمالنألفعلىوافيوغبرهااالرثوبممللروماالقارثالثةد
سيفتمثيليةءمماهايةواهـوالفللزمخشريممأالذهباطواقكتابومسزخالفرائضرائض

وطغكتابنشأثهااوسعندالفنونثمراتلجريدةادواتلمشنرىربعهاوارصدالنصر
الشرتونيسعيدالشيغفيهانتقدالذيالصائبالسهمأعلىكتابجوابأالسحهمالعههمردش

فيبهعتحكميةاتيواتقصائدوموثطولهالشديراقفارسالحمدالطابىغنيةكتاب

ايزرعلىاألسيشويالالديوانهذاالكيربيروتفيالمطنوعيضاالرالروضديوانه
لنارهافربسةفذهبتاحترقتموئفاتهوإكثراللثكناباتهالثربهةاماحباثمعارمنالبسبر
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المذكورالديواتفبهاوفزظالربهةماحببهامدحنفيسةقصيدةيازجيااناميعفثبيخولل
اتااللهذمخهاقطف

اليغيفيمتالجيبفايدرىتساوىحممفيالخقيرأم
الغضيفىبالطزفالنامىوييقىطرفكلالمسائلفييقلب

القريضحؤلدونهاويأمنالقوافآبتاخالشعرامائم
االريفالروفيىمنقوافيهاضذناولىالناةالهقل

توفاةوقدالىمانمنمدةالحاللسانوالننونثمراتتحرورجريدتىرئاسةوتولى

حطاهافيوزهدهاخالقهلرقةلسانبكلمشكورأ1ء98811703النافيثرن82فيالله
كاليطرالرايعرسكزيغورحياتهاخرفيعطييمادرسواالذينومنلنشرالمعارفوبالدنيا

االلسىمدرسةفيلةالعرةااسئاذنهرآلامرتينوالدكتوراالرثودبهسللومإالنطاص
معددفىومصروسوريااالستانةفيالصصبابوارالشعراثابهثيربنوولينفيالهثرقية

الرانيمومغوصكتاتفيبالطبعونثرهابمثيقاسمالئميغبجمعهافاعننىفذاله
وهيثأالحشراللهوماياحمنؤنجةاالميركيينللمرسليننظطالنىالتيسة

المتغثالتمبئهالهدإلفيكبري
بالقممتمنةوالباطالاملالثأضذ
رمهالملوالديلثواصنعنفاضظوالسبت

كلاوعملجؤفاحذزوالخنىوالقتمل

المتىافولؤقليمذبوالشيثالتخنلس
مطثعاماللقرينرمشتهيمانوالت

يبالحبالفاديألؤصتبزهدبو

المريباؤاحببكنفسكزدئالمجلاحيمب

الجاروديسليمللمثميخورةقإممبيرالعمريالجاىفيعييماالصالةبعدئيعتابثيالمرافومن
مطلعها

المسبرنتمباخرياالالىلقدسازاألسالدنيامن
يدوزابدامدارهاعليهوقطبملالفضالكانامانم

االثئرالفللثواظمعلييماحزناالعلممعاإلهدركنا
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اطامىبيرمحمدك

القاهرةفياالعالماليدةجرومنشىالتوذميالىائدفيالمحرر

شةتوشفيوثداالسالمنصرةفيتفانيايناكثراومنووجهائهاتونسعالهمنهو
باشاسنالطبقيادةتونى7جاالذيالعمانيالجندقؤاداحدبببرمنسنةيضصلواام08ؤ65315

الشورىمجلىانشاءفسزهاالستبداديريمرهاحرونشأالزبئونةطعفيتفقه1895سنة
باشاالدبناوزيرخيرالجاسرئاسةوتولىنصرائلاكبرمنوكانباشادقالطعهدعلىتونسفي

طائمةفئوةعنوالدهتوفيشنتبنالمذكوروبعدالجامعفيمدرتما78315شةبيرموتعين
ذلكفثقالشورىمجلانحاللاؤفىالتونشةااليالةفيعموميةفثنةذلكاثناهفيوظهرت

الحكومةووالنقمةفيالتفاقهماالحينذلكمنباشاخيرالدينمجعألئقهويمنتطيه
وصزحبنمرتهبيرمهربئتوشفياكبرىالوزارةالطباشاالدينخيرد09215سنةوفي
بنشاطهالوزيروألمجبهناكذلكتجاصركلمناولوهوالجرائدصفحاتعلىالسياسيةباراثه
الثاليةالسنةفيببوأونظمهااادارفاحسنء1931سنةاالوقافادارةاليهفعهدوتعقله

وضوفاكرمةهونمالمارشالباريفيولتيلالصتشناءإورباإلىالسفرعلىحمأللمبانحراف
ننظيمفياصتونمىالىعادفلماافدنهذااهلقراغثمارمنوشاهدكثيرآالعامالمعوض

اورباصمنشفياتفيرمانحومستشناهاكل

بقعةكلقىاعالتونسيةوالحكومةدومماذميونتاكفرنساقنصلبينذلىائنايفيووغ
ماوفأبىعهااصنرفارادتبياأجلكاشروطووالخيلالرييةاياهافحتةالحكومةاركهكانت

اوداالرضثلكإلىاسماعيلبكمصطقيومئؤالوزيروهوذهبعليهاوتجادلهتبازىهي

امرفرغتوشفيدولتهسيادةفكينالععديهذاالقنضلفاغثماعوانهمنزمؤفيحوة
اعضائهااحدبيرمتحيهمكانلجبةفعينواالترفميةالىواصرعهناالوزيرلخافعزلوطلباليها
الموعلةاباالفيبمرضمصابمالننيةنحيفكانكلواهجمالحكومةعنالدفاعنبفاضذ
وافطزهفيذلكفاثرآالمهلسكينالمورفينشدمالدمفيمدبدضعفمعوالقلبالمعدةبين
القنصللمصلىحالكهانصدرالمجنةوامالالستشناءباريسالىصان

فيوسواالشورىالىاالسثبداديالحكممغالجنوحيطلبىنذلكافىعلىالتونسيونضون
ذلككاتانويقالمطالبهميحضدلميومئذاميرالبالدالنبنتيجةيأتلمحئيسعماذ

فينفقايمبيرمواماهناكمصلحتهالفظالدشوريةالحكومةانتعتقدالنهافرنسابحربض
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يعهدلميةبحرفاجابةمطالبهمفيإالهافيتعفميدهاالميرعلىوعاتيالشورىفياراكبيندمة
خطألهمئياويين

حمهتايثكومريرألةكبتاالطورغهناكوجودهواغتنمباريسكالعادةالىالسنةتلكوتوجه
القشصلالىخبرذالثوبلغالبالدناغمشروعممبيلكلفيووقوظالقنصلرفتصسوفي

اععيلبخلعمشغولةالدولكانتانالشورىالتونسيبنطلباثناءفيواتفقونقمةضتمافزادغ
منيعلمونهلماونظرآباشاالدبنخيربومئذاالستانةفياالعظمالصدرمصروكانريدباشا

لجيلالاالتمنهاالغرضإيمنالنونسيينامطابىانالقرنسويوناستشعينانهيربيرمئقع
تمناسنعقبراظبلغةولمايذالثطةالواانهالترجمةماحبواتهمواالعاليالبابلمداظة

وهوبفهمقدكاناصدقائهالحاحبعداليهاعادياكنهعيعدأالبقافىوعزمتوذىفي
طمعافماألهاارزبرمصطفىاغرتوانهايأضماامالكهاالىتونسضمفيفرنسارنجةباربس

بسفرهالحكومةناذنفلممنهاالخروجيفعزمبالدهنقاذ01رجمةالاصاحبامالفذهبتالرفيبا
مممثماطرءينالىوسافرمنهامصر7و6931سنةنخرجلهفأذنلهجالرخعةبطلفاخال
بارجاعالعانيالبابالىالتونسبيكتبالوزيروكنوفادتةالدولةفاحسفثفاقسطظيةياسر
يلىولمالدينخيرفنصرهعهدتهفيالتيكانتاالوفافادارةعنحسابمقدملمالئةبإلماليئ
الخائنمعاملةوعاملتهيرمصطمقافيعزك8931سنةامالكهاالىتونسضملفرنساتم

لحتفثصمحتةورامموامحريرباكتابةاالستانةفيافامتهاثناءفيبيرمعدالشيخوائعتغل

طمعمناالسالميةالبالدحالايهالمافيالنظروبهنةكانتللمورفينلهاشطوقلبهبرآ
نفعماليجدولمذلكلمالفاةيةاالثوووصفتفياال

فانتقلاهلىمنلقريمونانفاراداليهاالعودةمنيئسبتونسفرنسافدمرصوخقولما

نيوانشأمنهاعاثلتهونقلتونسفيامالكهإخوفدصنةء188العراالحوادثبعدمصرالى
نتواممبوعيةصارتثجوعاالممبفيمراتثالثتصدراالورماسياسيةمصرجريدة

عليهماكانثخالفالنهاالخطةهذعليهبعضهمفانتقدمنهماالنجليزواالستفادةنةمحاطتها

الذينوكنذلكأعكالمصربينيكلفاالجنبيبميفالحكممنفرارألمجرهاانماوانةتونىفي
آوامرامعاالنمنهماالنكليزالالستفادةمحاسنةعلىحثانمابانهضذرونرأبهكانواند

الىتونسضمولمساعداسبااوجدتبنالفرنساومجافاةواننفحااليجديبهمايدفيالبالد
وماثونسفياالستبداديالحمظلمبنقاساماايضاالمسلكهذاانتهابمالطالجأوفديألدم
همحكاكلطالناسصددريغرونفىالذاالجانىبعضباكرامموفيالمحركاالعواملمنانه

بالضرربعودمما
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ةممرفعيالىدوطفيهايةهمياطفغبااورالىيعودبمعرانعينسافامثهبعدواضطر
مالحظاتهالوزارهبهتابةفثهكثيرأءاالبندائيةمصرمحكمةفاضيآج9881سضةالحكومة

المرضمنيعنورهمارنمذامألشطزالومافيإاالطالعواسعكانالنةالمثرممبالمضاءوو
319881ألسبةثوفيحتى

نهسةفيسبمطبعاالمصاربمستودعاالعتباروةصةتاباكبرهاككتابيةآثارآظفوقد
ائقافيهاكعيرآمنوبهروءيرهاوالحجازوالشاماورباومصرفيعامةرحلةعنعبارةوءوزاءا

شاهدهواكثرهاآخرفيبهابالتجدهاوالجزإئروتوشالعرببالدعنواالجتماعيةيخيةالتار

زائروازونتاريخوالبداخالفيهاوكانسهةبئ
العروضفنفيونحتصراوعاصبندقصيدجلفيواصاظةارسالةذلكظىماوله

فعوانالمسيحيةعندالرقمعاملةعنكيفيةفيهابئقالرقيشانفيقاففيالةورمى
ينانرالخطيبعلىللداالسبانتجريدوكتابءشرهيازقيقتجارةاالساليةوماتإط

هاتصدرالتيالديونأوراقبتياعاجوازفيورمحالةوالعلماالسالمفييبانرمافيعكلىفيهرد
الينطنقوهوالربااشنياعنهالمججبهموالهم3بالفيالمسلميناموالتبحنىاالسالميةالمالك

باالخةانتشارهوجوبالىفيلذهببمصرالتعليمشانفيمسهتكتابموالفعليهااطالةهذهفي
يؤضذو5اسمائهانقفلمرىاتولهكشاباتالباسطبقاتبينوشمهتناولهلسهولةبيةالعر
ثالحداقدنعواملالىالمسلمينوتقريباالصالحمحبيمنايةرجمةكانصاحبانبرلهامن

الثهاثهرعبدهعدالشيخيفعلىماكاننحوعليالدينجةالمواخاشباهمنيعترضهمقداوازالة
يدانزجرحي

لمأب13ال

ومزاشفرنسإحاثي

النامعالقرنمنالثانيالنصففياالدبيةبنهضتهمحلبنصارىبينامقمرآلمترلةتكا
فيرفالمعاروحايقظوزإنهمالشاميةوالديارلجانفيخافيالإلموآلاليازحيآلعشركترلة

وطيبهةبالوعشرالثامنالقرنمنذواشتهروافةوالصفبالتاالعلوممواوضلىوطنهمابناء
سبيلفيإستشهدالذيمراسقنصراللهبنبطرسالشابقاممومنماحسنوالصيتاالرومة

رثاهوقداآخرين7شبالعشرةححلبوانيباشاخورشيديدعلى81811يخسان61فيدينيما

المطبعإيئالريااالبرضياتةاصافياريخية11السالسلكتابنافياطادثةهذهناصجلراجع1
533صفحة91اسنة
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وهيعاثابعضمنهانوردطوبلةقصيدةركانقوالالحبيرالشاعيحيلئذ

فاتدالذيالهثمتدمثةئماالموجعقلبىأبشيم
وتألماتوجعاثننكافتالخنسادمذماماحسؤأل

دماااللىووصخرواناالالفيعلىكننعمتبم
حرمامافتوإربمكادولفداهرقتالذييدالبافيشلت
امهمايافىفوفيواقتيتتمبطرسلمجةلله

متضحآمسرطالمناياوغمثبئثهامةبالدمامعفكالىوافي

منطبالسماظلجناتالمثعهداءفيمنحازآمعوانغئم
السماودثالرصدمهفميريخيتمجيدأيتالؤمقلتؤلذاك

مخطوطةاثارأمثهاوتركوادإجهاةلالعرباللغةوافرالمامذوكانايقمراللهفئحاضتهرثم
معهياسموقدسينثالثفيهافمكثذلكالىدعتلفرورةفرنساالىسافر0581وشة

إالنشاوفنونوالمعارفباأليمءمطيهفاقبلفيآدابهظفةالذيفرنسيسانجالهبمراوحلةهذهفي

اخبارعنعشرالتاممعالقرنفيالعربيةاباالكنابفيماوردواليكونثرأسعرآ
باخنصار

اللسانيةالعدمتلقنثما638شةحزيران93فيقمزاافهنصربناللهفتحبنفرنسيسلدو
العثهباءنينكيزيكاناطبيبنظارةتحتستواتبمارالطبدراسةعلىوابميثالشعروإداب
اليهاسفرهوصفوقد6681سطخريففيفسافراليهاالنرنسيسعاحمةفيدروسهيتمانواراد

راجعابمرغربتهالدهرفييسعدولمبيروتافي768ةسطبعهالذيباريمىرحلةفيكتاب
حياتلنجمافلحبئالقوىوانحطاطالبصرضعفمناصابهعمأرغماللتصنيفوتمرعوطنيماالى
وقدالفيهابمالتدينكئيرااليمانصادقفرنسيسكاناكهولةمقتبلفي81أل3سنةفات
الطييعةشهادةمماهالوفيةلحقيةثباناواالخالقلىجوبياناوالعقليةالطبيعيةالعلوممبمادىفىيناه

الحصريةوالعلوماالطبيعةباحوالرفةنظرودقةعنفيهاعربوالشريعةافهودوفي
صورةعلىواالجماعيةالسياسية30اراافاوددابواالالنلسنةيينفيهاجمعالتيمصنناتهومن

ومثلصروبيروتفيكررطبعهثم5681حإلبشةفيطفيالذيالخقغابةدكتاببيهرة
حديثشونلدباسلوبعلى3881سنةييروتفيعالمطباالحوالمشهدضاب

قبيابطبعةومماالصدفغرافيفيالصدفدزدعاهاأحشةروايةلهتطببروتوفي

ثمالطبيعةعماصولييمالخص1681اإليعيةالمبادئفيالصفيةالمرتابحإله
لمجونيةالرموزافيالغثيةاكنوزابوك681المتعوبوراحةاكروبتعزيةفيخطنة
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ومنئهريةروايةصورةيضبةوزأكنهارتخيمماثةثحوفيرائبةقصيدةيوهي10781
بروتفي81ألمسنةوهبهعدلهكاطبعهمرإآلحسياءكاديوإنايضنظميما

4ونثرفيفيطلبالمبتذالهاالساليبعنغالراملفيصيحىالمراشفرنسيسوكان
شيئااقوافيكلذرونهوطماامبايباليفالالفلسفيةوالصوراتالمبنكرةالمعافي

شكوالدهرينالهماشرهفمنناللغةتواعدعناالغضاءواظشونةءالععقدمن
العيولطشبعيلدممرايهثالدهرحتىنبالقلبيرمت
المنونكاسأذيقهممنتجسمائصاغلممانالفلوكاو

قوالبرالحكميةاثمعارهومن

6اثماألطالىملوفيمنسوإالإالنامصدتوتىكل
تممااووالئمءفيتنياللهاصرلزوحزننفسكل
ناعمالعيدافيواالسيربربايشقىباتدمهـتيمافياميرم

تالئمعزاباوذلهذامااكبرهاجزمعلإصغرالخلق
اللمائمذاتالملوكقصورمنصنحاعثالنحلوالخالبا

مآفىولهوغيراليازجمبناصيفزمانيماكالمثيخفيالفضلاهليراسلامقالمرفرنسيسكان
لهالجوائبثابعهدفيالجرائدإربابثرهانواراجيزوفصائدنشائيةاوفصولعديدة

البشيردأدوالمشتريالوإالسبرعيةالنشرةوالجناتوكاالزهرةوكهالخلةو

بثارهالمرصماألديبرثاهوقدوغيرهاالجنةثآلواالحوالمركأوالفاتيكانيالجمعو
تاكيفةيذكرضالالشدياق

الطللىفيلمافاحكالمسكثمذاهيذكرناشأنامفردآباجم
ظلبالافعاليلمجاثيمنةلثاباناالحوالمشهدقدطمن
العسلمنالدراواممنابردفيممنشإهدتماغرائيومن

عملىومنفوليلدرمنإمنصيغتحقدحوتفهاصرتورقي

تلثينالهذينوفاتهبعدفرنسيىاخيهانعشعلطالمجيرةالشاعرةمربانااختهونقشت
الحجراتصدعانمصائباشأنهاناجوردهرقدإحلمنويال
اثرلهتبتيوالإلجمغتفئيترلتمنهاحيئالشهليشتت

صطى5صه
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بم33ب

ثألوأأأغهلمةع

قيذ

ماطاص

آلفانديكاكتوركرنيليوسك

ئماذاكىقضفدتااولسبىلمرقال
السالملمالطتفلىالنطاصيفنديلثالمات

قريةفي8181جممنةآباكسطس31فيديئاتظوركرنيإلوسالدؤلد
ررةالمتالوالياتالىهاجراانندهواللمووالداهباميركايورلثنيوواليةاعمالمنكندزهؤك

باالتهادفافتازقريتهيخأمدرسبةفييتعلمرهصفيوكاناصخرهوسبعةكيرهباميركاوولدا
سبامنهابهبرهمكانوأرفقازعلىالسبققصبزطحتىوالألتينيةاليونانيةفيوعوباتوال

فيهاالصيدلةفئنفانةيدليتهصفييئررموكان4بفيءباالمابشيدليلفيطبيبابوهوكان
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سبربمفيلىنيالطبيةالدروسيتلقجمعلاقعهعندعطيهالحصولتيسرلىمالولماوممآلعال
نالجثالخدةالوالياتمدلطمنفيألدلنيابمدينةالطبيةجنرسنمدرسةفيدروسهأثمثم

ممساعدنتذوييماجنفقةعلىةالمدرمهذفيتعلمةوكانالطبفيكتوريةارالرتبةالدبلوعا
وااللذيبالتعليممنبيةالعراليلدإنوسائروريةفيعملهااالالعظيمةلالعمالاساسمالههذه

المدارسوانثافةالموضدمةواالليف

المرسلينجمعقبلمنعرصآلسوريةقىواواالوطالطالخالنفارقعمرمنوالعشريناطاديةوفي
سنةالمدسافيتوفيالذفيوهراكحورآسادوجيريماماخرلبطسبقةفدكانيهبناال

فيوجللوفاتهسنوات5نحوبعديكفانداطبموصولكانسنتينفيهانحواقامئهبعد5381
المذكورالمجمعبايعازمنهاقامحتىفيهاافامتهتطللموكن81ءسنةنيساناهـبل2فيبيروت

فييافاقامالشامبألدفيباشاابرهيمفتوحابامفيهاكانواالذينالمرسلبنلعياليبطالقدسقىا
بطرمبالمرحوموحينمذيعزفالعربيةمدفيشرعحبثجمرتالىراجعفنلثماشهرثسعة

والصداقةالمودةبرباطالعهدذلكمنوارتبطادواىلمعافيفسكاببنعزكاناكاهمابستانيا
اشدالثاسالبسنافيكانتوفيولمابصداقتهماالمنلصارصربحتىااليامطولذللثعلىبقياو

يرددبرهةبتيومالكلعنلسانةوتلعنمالعبزاتخنقتهنةتالمنهطلبلماهانهحقهدهعلىحربم
يثوجعاوقلب3ندعيمااالالحاضرينبينترىتعدلمحنىثهصبايياصدبقفولهء

وغبرهمااالسيراالزهرييوسفالشيغعلىثماليازجميناصيفالشخععلىةلالعريدرسوجعل
معرفتهاوضظفيالمعدودينمنصادحثىبحذافيرهاواالخذدرصمافيالجهديذلواللغةعطاءمن

بالفهوموناراوتاراوىالاهاالاخبارواستقصاهاومفرداوشواهدهاوامثالهااشارها
اوالدهاعنيمتازيعدلمفيهاحقوالتأليفوالييانبهاوالنطقةالعرمعرفةافرنجيأدقنأوليبر
بالسيدةاكهتوالمرنبلبنانفريةوهيعيتاتالىاننقلثم3481شةبفضالىذلكوربقيو

عيثاتمناتقلثمقهااظوحسنضلهاةالممثهورةبروتفيانكلراقنصلإلتمستربنتجوليا
فيروبمنوشرعالشحهيرةهعمدرسةالبستافيبطرسمعءديقهانشأوهناكعبيهقريةالمط

الجبروالمقابلةفيوآخرالجغرافيةفيفالفكئابمالمإلرسةتلكفييسالتدرالالزمةاكثبتاليف
والطنيعياتاالبحرسكوفيواكرويةالبسيطةاثلعاتوفيللوغارثماتاحرفيواالهدمةفيواخر

الدربسفييمرناماعلىمنواتارجعبيهفيقغىاقويعدلمجنعبعفهالموفحهابهطبعوفد
راحهمسقطىل35816سنةوسانرسبينسبعفيهافلبثصيداالىرمطينااجمعدطفوالثاله

فيالمرسينمنتعين7581سنةالدكورمميىوفاةوعندسوريةالىربم581سنةتموزوفي
العزمساطعنفثرتالىالرجمهقياالمقدسةاكشبوجمعيةاالميركلالمجهعديقبةيةورمى
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االثناههذافيكانزلكلهتمحثىادلهاعلىبتطيقكلكةالمصاعبثمبتجاقالمثيعانيواخذ
احسنمنصارتحقالحروفعليالثصوزادفيهانوالممثعهورةإالميركيةالمطنعةادارةوت

5681سنةالمحدةالياتاالىالمرساينحوبعثه681سناثالرجمةاواتمهرهاواثالمهثرقمطايع
ذلكاتمسشينالخدةالوالياتفيفاقامهناكلهاجمهربائيةالصفاغوعملامرطبعهاليتولى
7681منةسوريةالىوعاد

اظيراهلمنجماعةنفقةعبيروتنيثهيةالسورالكيةالمدرسةانشاءامرتمإالثناتلكوفي
الىفاجابهافيهااممتاذآيموناناءيرفياكبرىاعلييماممدفعرضتباحدةالمضالوالياتفي

نجهااسناذامغررإنبانعريال08فكتببنفصهالسنويرانبةيعيناناليهتطلبثمذ
إهلهاونفعبخيرالبالدحبللثفعلوقديالر0051عنالمل

يوحنااكتورلالفاصمعءرريةالمابيةالكاجةالمدرمةباشرترشيببيروتإلىوملولما
منيتظرانوالاتمابكلاليحاسبانساعتهمامنالتعليمفيوشرعالدروسهانظامووضعاورتجات
الىنننقرالمدرسةإنراىلماديثثاناحتورإنبلالسميهماومدالدرهمايألتجاحد

االثولوجاوحدلعلمذآاتاينأملكونهطاتدريسحكلفورمناقبلفيهااجمياءزسيداسثاذ
مالهمنفأنفقعتيقةوقنينةجزمنقضيباالاجمياءادواتمنكلنئذحيالمدرهمةفييمنولم
يثهحنجعلفيهلعونيماابهابملىاليدفييمنولماالدواتمنيلزمماووزلةانليرمئئ
يقرتياسلوبووالكياتالىالجزئياتمنومستطردأاكيماويةربيامبتدبمخطتامالعلم
اكيمياءمبادىءفيشمختهحينئذكتابموالفاالذهانفيحقائقةوغواالفهاممن13هذا
يدزسوبتيانلقبل4طبهنفقاتيسترجعالانهيعلمنفقتيماوهويوطبعةفيهتوثم

ا3يمياءاستاذءوجميتهمنالمدريلوازمكليخفقومثوالياتكأسنواتالقىهذا
لدرسةابصالححتامجانامكانةيدزسديكإنوالدعصربيةالعريدرسالىمانمنسنتينقىو

للمدرسةكلوتركعنهاديكفانالدكثوراعتزلاشغالهاممااساذتونجولماالبالدوخبرابناء
ليرانكلبزيةاالمئةيأضذمقايلهعليهاولماننقما

انوذلكالفلكعماستاذوهوثالثاستاذشصبتوبمانهبلالئبرعهذايقتمركلولم
مصجهماتابمالبهوالفمجابمبتدريسهفئإل2الحلملهذاإشاذبنفقةبقوممالعندهايمنلمالمدرسة
االبحروسلك41روطهوالقطوعوالمساحةوالمئاتاالنسابطبعكنابايظنفقتهوطبعة

االتلهابتاعحتىمرمدهابنافيشرءتانلبثتفابهائعتذيةفلالتاالمدرمةفيصينولم
اكيمياءتعليمفياسلوبهوكاننفقتيماكلفيهوفرسقواثتالخامىمالهمنانكليربةليربسبعمائة
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العويصةالعلومدرسفييجدهاثأللذةفيهالطالبيجدحتىوالمشاهدةالمجلعلىمبنماوالياثولوجيا

العلماك
والبعيدينببينالقرمنمقصودآوالمغاربالمشلرقفيمعروفاصارامئمابهيرأحثىللمرصدوانشا

الفالوصنيالفلكتدريسنمرفينارسإكتورولماظنهاالركمراصدارالءمراسآل
وآالباثولوجياتدريسهءمعكانالتاالعلىالطلبةبيمايعلموجعللياالفلكفييهابم
بمأليفوبهتماكنبمنفيهايطبعمافيتقعاالميركيةالمطبحةادارةنولىالقلكوايراء
الصبعكوكب9وجريدةىالشهريةالنشرةدةوجردأاالنجيلاننشارعناخبارريدة
المرضىاليهتقاطريوحنايثكانماريمستشقبويطبباالصبوعيةالنشرةثمالمبيرممه
بالترهةالبضحصهالذيالوقتمنبقيوماةالتفيااللوفدهملبلغافواخاختىإفواع

اربواوالمطالعةوالدرسوالطبيةالعلمبةاكتبناليففييقضيهوالنومكانوإلراحةوالرباضة
يرونالبيتهاهلحثىكاناالرضاقطارسائرفيالعالءومراسلةةالنافعالجمعياتوحضورالعلمية

بهاالقيامعنلالرمنيعجزجماتالتيبالواجباتقياماذلكلىالغريبمنهيرىاكثرممامنه

معذاتراةولذلككنتاليوميعمليقدرانعمألالغدالىيوخريمنلماؤمزاياهومن
انالكليةالمدرسةفياشتغالهايامبيتهاهلمنةطلبكانكاطلبهزمانقبلمبألمايطلبكل

مرضيناجمبياناخافيجيجهممحتعليحرصااوقانهاالىاالضغالخريووواخرعملببنيسترج
انفيفالواجببيومصالحهماشغالهمئتعلقمنلكلخسارةمصببفاكونمحارضيعارضنياو

عنبمصالحهاواشتغاالالمدرسةباشغالاهتمامهوكثرةذلكمنحمذرآاشغانيإنجازفيسابقاصن

اذانكمعارفيمانالشائعةاالقوالمنصارحتىلهمجمعفألذلكفيجمونهبااصنيرطغ

اناردتواذاالكايةالمدرسةعنبشافيتشظانفاياكديكنانمعرضىعلىانيمونردت
الكليةالمدرسةفيوجودهاثناءالفوقدوالثاليفوالمرصدوالتألمذةالمدرسةعنكةتسرقلنه

الوصنيالفلكوفياجمياصوفيالطبييالتشخيصفيوكتبامحندمجلىوهوالياثولوجيافيكتايا
خرفيوالياالفلكفيكضابموالفمطبوعاحالخروطيةوالقطوعوالمساحةاكثاتوفي

حدبابعوتدطالسماتخطيطوآخرفيالعينينامراض
النقلمحيحللمساثلحافظاالفكرةحسنالئقريرفيشانيمايقامتينتعليمهكان

الحاضرالكثشافاتاوراويممطلعايةمافالالتجاربذاكرآوالحدبثةالقديمةلمومالهبينجمأمعا
اءووالبلىويشفقللضعفاءويرقاالقويابشبمصالحاوأبماتامعلماللطلبةاالحسانكثل
امصيادلةوسبعةبكلوروممماونوسبهلمجبوتسبالسوريةالكليةفييدهتخزجوقد

مآنرهومناحذواالعحثعنةواكثرهميدهبخطعإليابمصادتلوتشرفواالمئحهاداتاضذوا
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وفصريعقوبفيهاكالدكثورينوالهرربيةالعرلمصابابارمشاهيرمنيدهيهثيرفىتخرئجنها
بارودياسثندركنوروالزلىبشارهوالدكتوركيلشبليكتوروانمرفارسواكنور

كتوووالدذيدانوجريباروديدمراوالصيدليسعادهواكتورطيلنمروالنفكتوروا
الخازنلوبكتورواصهيونفارس

القولومنظوعهامنثورهابداغواللغةمحاسنفيولهالمنطقعربياللغةاعهيوهوكان
لكاتهافيباهرةبةوألمجووالهاوازابهاافيظاهرةبةابحسبحنىكانالرجيحوالوأييحا

يجريوهوالخبريدالمخظرلطيفالعشرةلذيذاعوظاتالبادربمضيرقويكانالنةوامثالها
سارةوطورةدمثوظقسليمطجالىمعها

مطامعمنمهوإهامماالعلميةوالمراسألتوالرعمدوالتدريسالعألفاباشغالالهووفما
محافظةفراقهاالمامحتمأللمركهااساتذثهااكزعنهاأبعدبحادتالكليةالمدرسةتجبتالبشر

عكيرينركهاناضطرانالىعادتهريطيوحناقماريمسطشقفييطببتيومبادئهعلى
فيهلهارصالذياالرثوبمسيبنإلىومطائفةمستشفىالوجودفيلمجبىنربههانماكنهمنةرضى
والبائسينالمرضىومعالجةبالمسكينالرحمةفينذكراياد

المستشفياتاعظممغصارحقامميتهفازدادتجميبلقدموفضلىبعفايتهالمسطشفىئقدموقد
بسثرسحنيببننخلىالمرحوماكان698الثافيتشرين31فياللهتوفاهاناواالمثرقفي

ساحةفيلفانديلثثمثالالفامةمبلغكبهـربدقعالخاصجيبهمنفنبرخالمسطشنيلعمدةرئيسا
الجمغناظهرالمشروعهذاجقيشتركواانالعمدةاعضاساوعلطعرفثماكبرىالمستشنى
حبهعلىالملوبااتجعتالذيللجلخالدأثرإفامةوجوبوقررواعلييمااإلقبالفيرغبفم
منثمثالهواالثرفازابخصباالحئفالجرى81شباط63وفيبفضلاأللسنواعترفت

وامحةروفلجوفدكخبالنربهةصاحباالعيمثلضااليالمرمر

لالمرحوموالحبماالعلماءتمبنضلإيرارابطيرفقيدداؤصلم
5181عنةعئيفانديككرنعليوصك

الهاذيةالمقبمةفيفندثمعظبماحتفالثهدهلمجرىالمذكورريخبالتالميةاخثرمتهولما
وفينهتالعكنوالشعرإءاالدباءتوقفبنيواالاومىبانةماشاععلىبناواالنجيليةللكضيسة
ترضريحنجضببافامةوتالمذتهاصدفائهمنفزيقاهتمرقدسرعليهاجمراتيمبنقلوبهم
قطعتينباآؤرابنؤاكفزفمابممبلغالباروديمرادالقانونيالصيدلياحذهمباذارمنجمعو
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عليإقائمةعبلاالالحجرمنخرىالقبرواكلسةوضعوهاالرخاممناحداهماالصبعبديعتي
واالنكليزيةالعرييةالغتينباالعبارةهذهعليبشتوقد

أتاهيابمرالينالسوروتألمذتيماضألنيمامنيعضشادهالضرجهذا
نلرمنسنةونهسينخمسنيوبزفضلمن

كهألالعريعةالغةاابناء

بهملاثامتهععامحمسينبمرورورباسأهلاخفل0981سنةافريلنيسان3وفي
عليهوئقاطرتباالكئابوغيرهماممروالعراقفيالمشارقةافاضلفيهثماكهميولمحعاللهفاقاموا
معهاوواساقفقابطاكثهااوجمعياتهاوواعراياسوروجهاءقانهنهةاوكتبوالقصائدالىساثل

الهوامابذكراعمدتهاويوالمهوإيالسبنالقطرجرائدومالتوالمحلالمذاهباخنالفعلى

عنوانةءحياةفيكتابجموعذلكوكنفيإقيلماببعضلجئناانقامضيقولوالواعماله
مجلةامنيازصاحبباروديإسكندرتورالدتلميذهبعنايةحدةعلىمطبوعفانديك

الييروتيةلبالطال

المالذالدنيويةمنثيءفىكصغيروالملبسالغذاءباليسيرمنيجتزيفبديككان
ويصرفالعزلةعلىاحتامنمعوإالجماعإالجشماععلىالعزلةفىيوالجوهريةإالمورممةبل
مسوداتيحووناليفكثبجرائدمطالعةبينإواجباتعناوفائيمامنفضلماممتبتهفي

يقولحالهلسانكاالشرفيةبالعناءةوهومرتدتراهبهت

الشنوفيلبسانيكامناحمبعينيونقرعباءةولبعى

االلىفمنكسباألباح2دوربمعارفوبث
شرهاوالعلومنلكفيالفمناؤلوهووالحديةالقديمةاطوماهمثلىنناورزمواما
وهيوأفاددفاطالشاميةالدبارفيبيالعرباللسان

والعسليالنظريالبشريالطبمبادىءفيوتبحثلمأالخاصةالداظيةالباثولوجية1

كأاكؤآالرضيةفيالوضيةالمرآةسوالقوافيالعروضفيالدائرةمجط3كممجلذفي
6الهندسيةإالصول5ثأالجبريةاالممولفيالزهريةكاالىوضة4غيرمرةطبعت

واالجسامالسطوحومساحةواكرويةالمستوبئواثالتنساباال7أسالطاللشخيصاال
حللرازيوالخصبةالجدريرسالةء9المجياءمولا8كأاالبحروسلكواالراضي
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الثانمةالحقمة

الكثشافالرابمالمعويالذكارالىالسويسقناةافتتاحريخمنتمتد
الجدبدالعالم

6813981
ىس

مةالم

يهاقنلوالتكونربالخلقعلهاقضياذبالجينشيهةاالولىالحقبةفيفةالعكانت
مالكلنبسطلذلكوتسهيآلاالنيةاالحقبةهذفيتالمجثتحزياالدبااالنتشاردورالى
هنانيفييراكثرالصطالنالعثمايةيالدولةبندئينةورقطراوكلمملكةكلافةععن

بيةالعرالنهضةاحياءفيالفضلاليهميرجعالذبنسورياابناهالصيماالعثمانيينمنوركانواا
علىالقراءيتفصالالحقةاالدوارفياالسلوبهذاوسنتتغوغربمشرقاالهبهريةواطرص
ولماضومقطروفيصعمومماالعالمفيالعربيةفةالصتاريخرافبئالذيالطبيعيالتدريجسئة
اتمائيافاقدمواعلىافثماطذويرجاألمنلهاافهقئضنىيذكرشأن81ال4تفيافةمجمك
بابميرةاتالعفوافصادةواديمادبمرهالتمظادونولقىالتيكانتبةويالصهعالمونوهم

هيماالىفةالصاوصلواحتىواجمخهادهمبثاتهمالمصاءبتلكعلىتغإلواوكنهمعهدهااول
القومخعدادالقلةجلىآبرطيئااالمربادىءفياطشارهاكانواالعتاراالمميةمناآلنعليه

وهوعليهافأقبلباكعقولبنبزاسهارقادهاوانارتمنهتتانلمبثلمثملهالقىيومئذ
اقسامبعةارالىالحقبةهذهبفةطاإخبارناوقدواالعوامااليامممرعلىإقباآلينيد
ممائرافةصورايعامصرفةصمموثابااوروفةصموثااهمانيةااذزالصاوألوهيكبرى

عنالمجثطياستوفينافصودإلىيتفر2بابصدايوابعلىوييحتمنهاقسمدعاالفطار
الجللالموضوعهذا



والثانيةاالولىالحقبتينفييربظالتيالجرائدوالمجألتبينانههوبالذكرالجديرةاالمورمن

حيمايزللمارباعهاثألثةولماكانرامنبعيدآشوطاتعيشانمحيفةثالثينالكثرمنأتيح
اولهاوهيسواهاعنلهاتمييزآاحتجبتالتيفابجانبصغيرةنجمةجعلنافقداآلنحق

وارجاصيااالبيلإواتبلضالقاهرةفي8381عامسسةالمؤالمصريةالوقاخدآوافدعها
افريقياثمالبالجزائرمدينةفي81الالمبشرأوهيسنةنهسينايالذهبيعيدهاتجاوزتمنها

5681وحمورياتونسإفي1681التونسيوالرائدبيرولتفي18581االخيارحديقةثم
جربدتىانقاضعلىقامتالتياالممبوعيةالنشرةجريدةالبهايضافانويمندمشقفي

3681عامرتصاتناجلاالنحهننشاراعناخيارو6681مامالموشسةحهريةاكالنشرة
يبروتفي

خهورهااءوامترتيبعلىفوقفماسنةوعشريننهابلغتالتيالصحفبقيةامماواليلث
في8681فراتلبنانفي7681لبنانطشطينيةالففي0681ثبالجواوهي

ممألالنحلةبندادفي8681الزوراهروتفي8681مارمنصورشركةاعمالحل
0781النربطرابلسبروتفي0781البشيروالقاهرةولدنبروتفي0781

بيروتفي6781المقحطفبيروتفي5781الفضونثمراتالغربطرابلمفي

هبيروتفي81أل7الطبيبوالقاهرةاالسكندريةفي6781االهراموالماهرة
7781الحاللسانالقاهرةفي81الألأاوطنيسباروالقاهرةفي7781نظارهبوا

0881المحروسةبيروتفي0881المصباحنافي78صنعاييروتفي
ب5881الموصليةاالسكخدرفي1881المصرياالتحادوالقاهرةيةاالسكندرفي

الرسميةبيروتالقاهرةفي6881اللطائفولبنانببروتفي6881الصفاالموضل

تونىفي7881اطاضرةالقاهرةفي6881الحقوقبيروتفي16881

القاهرةفي9881أالمؤيدالقاهرةفي9881المقمتونسفي9881اكهؤأ
وفيجريدةوثألثيناربعاعددهابلنيعمرأالعربيةاحمفاولاطانبياؤصبقكافيتفع
لموعشرونونهسخبركانقيودظثاتجبتمحفعغتمنهااآلنالىافةامنذءور

لتتحوالثيورمصمارشركةاعمالمجلةسوىمنهاسقثنىوالالحاضرالوقتفيمنتشرةتزل
انجمانهاللهنسأليحنىالكايةدؤرمحيفةاعتبارهايمنالصفةوبهذهشويرناجالى

المناناكريمانهواالحسالالتوفيقوليوهوالعربلسانفاروإووءاالدبلخدمةيوقنا



كبةاألمارجميم
طيلىثالدعورطضأيهاولجمع2ؤتفرحعدثأ
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الحمانيةالصحافة
صى5ك

وليلمالالباب

لمروتمدينةفيالجرائدوالهألتاخباركلعلىيشتلى

وللىلفموا

0781عمنةفيبيروتجراثدانجار

العاربمدادةاالنسايوجهتو0681سنةسوريافيجرتالثيالفظيعةائرالمذايمعلى
منواالفتصاصالراحةتأييدووالعمانيةالدولةلمساعدةبيروتالىالفرنسويةالعساكرضرت
تتعشالفكريةالحرصاخذتالمدكورةالعساكرابابعدوشرآالبالدفيثواطالذااللرين

يكنولمالحدينةالناشئةلعليمبيروتفيوالعاليةاالبدائبةالمدارسفانثأوابينالسورروحفي
اآلباهبعنايةعامء4183الموةعيخطورامدرصةسوىبهرءمدرمصةاصوريافيحينئذ

الدكاليسشانيابطرسالمعلمبمنالشرالغابةلهذهالهمةساعدعنكرمنواولاللعازريبن
الدياالكاثوليكالوومبطرووكاالولرسيغورغرثمثهيؤالالوطيةرمةدالمد3681سنةانشأ
رسهممد6681سنةنقلواالذاالميركانالمرسلونثمالبطريركيةالمدرسة5681عاماسى
فاكحدىاالبحبلبةالسوريةالكليةالمدرسةوسموهابيروتالى6481عاماعنيهفيمسةالمو
بيروتفيشيدوهاالثييوممفالقديسطةأل5781سنةوافتنحوابمثيميسوعيونااآلبا
يوفكالطرانالحكةمدرصةفامتأالسنةتلثوفيغزيرفيالقديمةمدرسنهمانقاضغلى

منغيرهاايضماوظهرزاصكوهينمالحاظيدعلىاالمرائيليةالمدرتثمالمارونيالدبس
سنةاالرثوبمسللردماالقارثالثةاكثرتهاكدرسةعنهانفربالتيبةالعانوالمدارس

4681سنةصابونجيلويىاكنورإرةبابانبةالسرالمدرمةاثم268
البروتسانيةالجمعياثانمنهاكاالكاثولبهةالمدارسبالمالآفىيةالفرذالحكومةنتو

بيروتمنيةاالمعاهدهذمونيوالتالمذةكانوافراصالنجيلبةاالمدارسعتحودكانت



وسواهاوالعراقالنهريبنوماواالستانةوقبرصوارمينياوممرحمرريابالدجهاتالقوسائر

ودظتالمطايعوأنشئتلفينوالمواكتابدقصيركثروقتوفيالمحارفعيناتخرتهكنا
افةالنكريةالحرصهذهإالوفرفيالنصيبوكاقوالفالحالرفيمنعصرجديدفيالبالد

عدداتالقولوحمبناالمعارفبمصباحالشمبوانارتوعرفماطوالالبالدجابتالثيالبيروتية
جديربالذكرامروهومجلةاوجريدةإكنسبغبلغوحدهابيروتفي0781عامظهرتالثياله
العربيةافةالمآريخفي

بذاتلواختبربعينهشاهدمابعدالسيماداباالتنشيطعلىابهرعاملالعزينعبداناكان

االمبراطورمنوصةبدعوةفىبارمعرفىالىا76عامورةالمشرطلاثناهينلالغرضارة

االفنداهفيالرغبةثمديدالحاتميئجمرمالموصوفباشااسمعيلمصروظكانالثالثنابليون
دابإالالحياهآثارهميقتنيزاضذوالشعراالعالاليهميقزبونالذينكانوالعباسييهةبالخلفاء
فارسواحمطبيروتفيعميدهمالبستاتىبطرسعلىالسيماافةاائمةعلىبالعطاياويجودالعربية
لمعرفةفىصياصسالىأتلاتهاعتقدمقبلمصركانثاالسشانةفيزبههمالشدياق

خبارالا

تنشراالنباءالحريةمطلقةفةالصطكانتالعثمانيةالدولةإريمةالثانياطيدعبدإعتلىفال
نفسهالسلطانتشفقلمانهاحتىومأمورجهاالحكومةاعالوتتقدصااوكانزدمتهاع

فيالقنونوةدراتوالتقدموالبشيروالجنةالجنانومحفاالستانةفيالجوائبجريدةالوناهيك
انهاكحبتبلتركيافيالخللمواغعنالذبلالضافيةتنمثرالمقاالتخوفادفىيالبيروتكانت

عىمساظبزومرادافعبدالسلطانينظعوصتالخالفةدارفي9الوزرالعغمر2
عبدالسلطانانغيرالعمانيةالعساكرعلى7781ةصضالروسانتصارخبرواذاعتمريرالملك

الجرائددولةمنالعاقبةهسخشيجاصيانةاالالسلطصةامورصجمويهمةصبنلمالذباطيد
فماروحبالجسأمارثحتىالمراقبةعليهايقوفحريهابتقييدامرآفاسدروميولةكتآبها

عدالتهمطحفيواقجيدوالتعظيمالتفخيمالفاظمناليهالمشارللسلطالنطيبمايسوىتنشركانت
الباريلطفلوالاللكةالخرابصيثحردتاليئادارتهوسوءواستبدادهمظالمرغمعلىالموهومة

شاعرشوفياحمدماطةتريهافيالجرائدهرافيوصففياالفوالفطاومنسترىنهكاس

وهوالمعنىبهذامصرضديو

والولةالبالجوىبهماتعاثمقابهاللهابتلىلو

المترلةالتتنجلملهودإمتللصورضداملو
لالبمنتحسينتغضبمصصفياللهبسمرخال



القارىءوإلخردتةيخفعاللمهعزتبالافهعزة
الصضانشأواجثإالجببيةمصروالالدالىاكثرهمهـنهاجراالدباهننوسمشتهكذا

دالللجبرائيلجرىولدنفيصابونجيملويمىوالدكتورحسونافهلىزقجرىكاالمعتبرة

فارسانطونومنهمباريسنيارسالنامينواالميرحاجويوسفعورائيلوميضاغانموظيل
سليمفعلذالثومثليخاريفيباخوسويوسفطضجهفيووديعكرممرمميليافيبشعالتىوعقل
زندبكزندوعزيزوروفاثيلنقامقوظيلنقاشوممليمامحقواديبئقالباشاوبشارهتقالبك

عبدهوطانيوسبدرانوعندهالحدادامينيخامتواالحدادتجيبوإلثيخزينيهوظيلثهيلورشيد

وسبعجاويشوحناالعازارنسيموالثيخالخازنشاهينوالثيخطرادابرهيموعيبنوفليعقوبو
نمرفارسوالدكتورصروفيعقوبوالدكتورلظإنيسندكرثماالسكندريةفيلي

فارسومطيمعنصريبكليموماليازجيخليلوالشيخاليازجيرهيمايخوالشيوسمكاروشاهبن
والدكثورناصيفبكوامينكيلوامينتومابكونقوالرفارشيدوعدزبدانبكوجر

نجاروابرهيموعدكردعليسلطاتىوعدصركيسنقوالوسليموديمتريفارسوحبيبكيلبليث
وواهمكندشدياقوإمينويشبوبجزدزلبتاروالدكنورزباتاديبوالدكنورصنيوبوا

إلىيفنفاخيرآالقاهرةفيوسواهماصافويوسفانطونوفرحالخازنيوصفوالشيخشاهين
مشاهيرعنفضألبالعشراتيعدونوهمبيةوالجنويةثماالامبمفيالمصاربابجميعهواله
هماماسردعنمشاونفربببرواوالخرفيذكرنامنيساعدونكلكاالذبنكانواإدكتبة

علىآمنينويمونواجرإئدهمفيبصدقيريخدموهاالعثمانيةالبالدجمواقاطبمافانهمممثرتهم
وإعوانهالحيدعبدالسلطانظمرمنحياتهم

ثىالرهرة

العثلفونيوصف781الثانينونغرةفيانشأهاصغيؤحماتئمانيذاتاشوعيةنشرة
واخيارآوفوائدءليةعةادوبمتاتاريخيةفصوآلئتضمنوهيسورياوانيباشارإسدعد

اعدادهااضوصدرحوآلكامألفعاشتالسوربيناالقالهحملةوبعضمنشئهابقلممستظرفة
واخعىبهرهايأتىالتيالنجاحمجلةظفنهائمالمذكورةالسنةاالول2كانونفي
بكوسليمدجافيسيدعدوالسيمزامقوفرنسيىاليازصابرهيمائيخلمفهاكثبىاالذين
وصاكرشقيرمثماقهوهيمواالحورانيواهـهيملزبشارهوالدكتورطرادواسدنقامقوسلبمئقال
ءعنمقافيالمعلوفاسكندرعيسيظطروىوقدجريديتيونخةوداوبهنعانافىريوسلي

رابمبالشرصالىهؤراامدالشلنونويوسفمابونجيبسواانالربيةفةالعط
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آلالشلفونممفكالر
ريةاالشر9وابخاحوالتقدمدورةاكهيدةجرمنشى

0781سنةفيةرمأ

حسينالحاجالييرونيالشاعرنظموقدوالتنبيهيهالننوفاقتضى917صفحة3سنةالنعمةمجلة
ةياالاتااللمنهانوردالجريدةهذهمدحفيقصيدةييهم

الفالحفازداديروتبربىفيهالحالغراالزهرةنوزصاح
فاخنشرآجمقطابنشرطيبنشرتقدنشؤشيالهامن

ومزاغوجداهاتبناثمرتبلأغصاضهاازهرت
راخانداحعنإروغييماتغنيثمرأننكلمررتطنت

ألماز11

ضباط3هفيصغيرظهرتبحجماتثمانيذاتروائيةناريخيةادبيةدبيةنشرةعنوانهو
شذراتكلتحويالمشربمعتدلةوكانتاللبنانيعطيهلمنشئهاظيلالشهرفيمرصدين0781
الئافيالعدلىعدوربعداحتجبتذاتهاللسنةات31وفيلطيفةواشارحكميةونصاغمفيدة
تينالمفىبهذرهاومدالبزبمةالمطبعةفيصاحجهاطبعهاوفدنهاعشر



51

االعوازعنتغتىانشئتانجهدهالفوائدمحئىباذأليا
بالمهمازكولجوميةةووميمالسباقفالى

عطهظيلتولى3881عاماالرثوبمعيإلمجيالتعليملجعيةالهديةجريدةظهرتولما
رحمهوتوفيطرادجرجسبناليامىالبارعالحاجماافادناإملتينكاسنتينمدةفصولهاكناية

قليلبزمنالمذكورالثاريخبعدالله

الجثة

بطرسالمعلمابنسليم0781وانحز11فيانثأهاةادمتجاريةسياصبةامصبوعيةمحيفة
اروتكاكروابخمةالهاللرميعلوهاالغارورقمغبغعنينمخاطماعنوانهاكانالبستاني
الجهاتفياالشترإكومحالتالجريدةءاسماءالححوانئبيوالىالعهدذاكفيالعمانية

طساجهاالبرقية2االنباوطبيحةااالخباروانتقاءالمبدأبصدفييفةاهذهاثشهرتوقد

ثوالحواالمايةالقراطيسوسوقالخارةاسعارفيعليهـالودطيعورغاكاناللزومعندالخاص

غرةالىالمحارفبمطبعةههـعاالممبفيمرتينتصدرصارتظهورهامنالثانيالشهروفيالسياصية

بخرىوصيخئذصركيسخليللمنشئهاةاالدالمطبعةفيتمابمارتف1881االولكانون
ممركيىوظيلالجنةمديرالبستاتىوسليمالجنانىمثالبستانيبطرسالمعلبيناالتفاق
ظيلفاستلمواحدةومطبعةواحدةإدارةالىالصصهذهضمعلىالحاللسانألصاحب
مئعلقةمحيفةصبقيتكتابةوانماإتهاوحساوتوزيعهاطنعهاامراليهوفوعادارخهامركيس

الجةامتيازتحول4881ايلول31فيانيالبستسايموفاةبعدوصابقمااالصليكاكاتبصاحبها
منهاالتيفافةالحمودرهباختياإوقفثمحؤلينكاملينةمدرهااصدالدينجيباخيهالى

شرباإواعتدالوالصدقالغيرةمناليوصفسنةوثالثينميخمنكرآإستانيةااالصرة
البستانييخبمنالحكومةاءخاظتسوريافيالجرائدعلىالمراقبةامتدتلماانجهذلكوسبب

الجةجريدةبتعطجلاالوامررتفاصدالعثمانييناالحرارزعيمباشامدحتترجمةلنشره
عرفتابالدفاعقدالمذكورنانيفتاناولماكانتخسارةكبهيرةبصاحنهماالحقمماومجلةءالجنان

ايديفيآلةيجعالماإنصاحجهمانفمابثدينالمفسايديعلىوالضربالعمانيينحقوقعن
بالعفوالسلطانيةاالرادةصدورمنركماصدارطاعنفتوففلالهواءهدفااوالمطبرعاتماموري

وباالبهالالدولةعاحمةفيبقامهاالخارجيةناظرباشاوسعيدالوزراهشيخباشانامئبمسايعنهما
انتشارآهنوانفعواكثرهنةالعرالصحفارقىمندهمافيالمجقينكانتاهاتينفان

بيهمحسينالحاجوننمولسانشفةجمورةمذفوائدماؤلولمممنةعشرةوكأنيفشثاوقدط
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الهجريمالحساباولهابتاريخينختصهاثمظهورهااؤلعندالجنةجريدةمدحفيقميدة

وقدالمعتبرةيدةالجرهنيالنجارالختاممسكنجعاالأنفاحببناايالديالحسابعلىوثانحهعا
قوسينلينمطبوعةوهيالحينذفيمنتشرةالثيكانتربيةاتالصامماءكلنامهاضمنها

رنةالطفبالصدقيالخبارهاكهلجنةعوجوااالوطالفأاليابني
كانحلةلفظهاشهدمعانلىكاخانكاحكمةجوائباخبارقةكاص

ةدبحركامنوراةاافراثهاكاعذبكممأدكاليلكاوقائعها

زهرةنشرالكطجمهدورائدهالمدارميتقدفعلىكاثروضة
بشهرفازتببالغرثموبالشرنشرهايعبقكاالفيحاصكابسورية

لحظةكلفياالوطانبخدمثيماثيرالثهمالعالمةلمنشئها

صنعةانواعيمثيرفيوجمدالورىبارفنمثريغارعلى
مةالبعدالنحتافيوبالجدبالذيتحادللىوينإلبنا
دولةاعظئمللعلمبدولملالدياالعصرملطاننامليكبظل
وبهجةأمانعليبافصرنابرواقهامدتالغراهـعدالته
النشرةفارىطافيمابابامرونقتزداداالقطاززالتفال

طرفةلناكلديوكأبركاجنانةلحلمديقنقالوما

غزكالطفئلنىونارجماجنةالخنارارخاسزمواأال
ميالدية81المعبةلمجرية831المنة

لالبشبر

اآلباءيىرمونوامبروسيوصاالبأنثأهااسبوعيةاخباريةدليماكاثوليهةجمفة

الطوائفلخدم0781ايلول3فيكهالقاتكانيالجمعمجلةأنقاضعلىياسورفييسوعينا
كاشعارآيحزوالحقالحقونتعرةثألالمجىالسيداتاتخذوقدالشرقيةالكاثولييهةالمجية

متهاظصوأظمنادشهاومفاءانجارهاةالىيركنالتيالجرائدارقىاليشيرمنويعذلها
النشؤبقطعحماتثمانيعلىتحتويصغيرةجميفةعدإولفيكانوارطنوالعلملآلداب

بارصحمنشورةجريدةالى2781االولكانونفيتحولثمناالىبملمحرسليناالصبوعية
اخياراواكثرهاجمهافااكبرصارمنحتىفشيئاثميئمافوزالومامتوسطةصفحات

إسبوعمالبثمابعداالسبوعنيبظهرهرصلينمار1191إلثاني3كانونوشذائقاناواشدها
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عهداوائلالبشيرفيعنوانرمم

جمةبفاهمعاالسبوعفيمراتثالثدرص3191الثانينونآوفيملةسنهيمبعينواردىا
االمعبويعهدهفيكانتفنهكااالشتراك

القسطنطينيباطرف88نندا61فيابدلهحقاالميركافيبالحرفيصدرمشةاترهو
لهاديةلمالتيالفاخرةورسومالبدبعةبنقوشللالبصاربروقجميلبمظوضثىفرصفيبرزوقد
رتفىصالتيهيالذكرقالثيالممتازةاعدادهواخصاالنحنىةالعرالصضسائرفيمثيل

للليو2عشرالثالثالوناالباكهخوت7881سنةالذهبيييلاليو1اآلتيةالمواعيدفي
لتأمبس5981سبةالفضياليوبيل3المثاراليلاالءظملبر3981سنةاالسقنيالذهبي
اليطرسيةالسدةالىعمثرالئاكالونالرتقاء3091شةالفضيبيلاليو4رالبشيجريدة

الشةفيالذهيبيلاليو6الرسوليالعرمقعلى3091شةالعاشربيوسالياباطوس5
بالاطبلعقيدةنالول4091سنةالخسيتيالعيدألثوليكيةاالمطبعةلتأسيىالمذكور
لدايو9العاشرومللبمابال8091مشةالفضيواالسقتيالذهبياكهنوتىبيالنليو811دنس

االنطاصالسريانبطربركالثانيافراماكناطيوسللسيد3191سنةباالسقالفيا

تواريخمعاالنحتىنشأتهيوماليشيرمغادارةتولواالذينيسوعييناالءاالاسماءواليك
واالب1إ8ال57816روزيوسفواالب814781ألبلويوضااالبالسنين

دروبرتولهجرمانىواالب87819781ابوجمبيسلوواالب81ال7كومقفبإلس
واالب3881همابطرسواالب1881الثانيةلمحزةفبلبىكومقواالب0881
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نمظسيمانواالب581االنيةاالزةايوجيلويواالب4881إ388نمظسليمان
هنركلياواالب16813981عالحاتىانطونواالب68810981االنيةاللمزة

المطىهنريواالب5681981الثانيةللمزةصالحافيانطونواالب981ءالمنى

معلوفريسواالب6061ا306رباطانطونواالبإ00912091االنيةلمحرءة

الىثأتهمنذالبشيررامدجمغنثررسإمنودكناالحافيوهوالمد6091
عنمنهماالحياامتاعذلىدونحالولكنلدبهرهمدمآوتخيلنضلهموآالحاضرئقدالىمان
منهماالمواتبعغىرسومعلىاألالجهدبعدصلولمهبافيافانونهمعلىفظةرنجتناطنلبية
ئليهعندوجدناالدياالحياالصدقديمرمممع

جرجىالمعلمندبهرمنهمشالداكستبةافاضلبعضالمحروومساىوذفياإلالءلهوال7كالن
اليدويوطيل81ا81ألألبمتافياسفوالحوري81ال816ألأزو

والخوري8061الجيلوانطون061ال1981الشرتوتىورضيدا09ا388

الحاليالمحرروهوا909وريول

يعرفسنويمنقوتمايسوممباديانيبطرساالببفايةاليشيردارةانشرت81أل8وعام

انطوناألبوانذالثبعدحئبةوقدوائقاناكاآلشيتزايدكلنرالالالبشيركائقويمبامم
مجلةةومشوقدالقاخرةبالىسوموزياهجممجموزادايسوعيانامعلوفولويرياط

بقولها31جز3سنةالبنانيةكااالمسرة

ثماغماتامممواواالعيادواالسالعوالشعهوراالباملمعرفةعديدةجداوليثضمنفهو
النقوداهممقابثهاخمعالعثمانللنقودصدوليليهبخالكاثوليكيينحيينساءإوويأدرالىوهـ

والمعدوداتالبقوديللتصفوائدمعاثريةوالمعدوداتوالعياراتلمحساحاتولثمبيةاالور
واخصشووالمداالجنبيةالدولبهرفناصلمعالدوالهالعليةفياالداريةالتقسماتفينظريعقبهثم
ئدوالمجالتوالجراوالنلزافاليوسطةفيشنىفوائدثمالدولهفيالداراتوالشركاتافيبنمورالمأ
السنإنفيمنهاكلبديقابلوماالهجريةالسنينجمغشاملولبوضعاخصبنوعامتازوقد

لالذياكنابهذالممايرذلىكالىؤفكاهيةوعلميةمحيةوفوائدامثالهالمجيةء
فيبصلرئقويمأحسنمرابالعنةنقولانمدعويمفيهباصفضكامألفي512على
فييمانجدهاالياالفاداتسواهفيكتابنجداناليمننآواتاالعربيةاللنة

روتةماالبشيرمبدنزاهةعنروايتهالمةودينبوعهاصدقإلىوركنالثيثهاداتالاحميمنومن
التهطتبقديمةالشميرجريدةقالت7881الثانينونمهرفيالرسميةيةسورجريده

الاوالملةالدولةبحقمضزاثميئالعالموصادثيةالسياساالخبارسياقلح
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ءو

الم

رتأطانطوناألب
6091ا3البشيريدةمديرجر

إلرام3191و1191سنةوايطالياالعثمانيةالدولةبينالغربطرابلسفيالحربنشبتولما
عخيلالوطنيبالدفاعالمتعلقةالمعلوماتنشرعنالجرائدفيهمغامرأالعثمانيةالحربيةناظر

ولالمسومديرهاعلى3ذالمذكوراالمرخالفتالبشيرجريدةانبيروتفيالعرفيلمجلس
المرارهذاوفدبإلوتوانيبكحازموكنءالحربلمدةبتعطياالوعمايةليرةمعتينبدغ
تعطيلهامدةوفياالطشارالىالجريدةعادتثمهلجواكصلاالستانةمنهفطلبشديدآ

فقعلانكللىمنهاظهروقد3191حزيران4فيالبشيرمدىباسمعدرت
ظهوراولفيكانحياتهادوارفيكلاكتابةوجراةالروايةيصدقالبشيرواشهر
وبعضالدينيةالمسائلئتناولمواضيعهكانتالعهدذلكصمصبقيةمثلجمنىبعبارةكتوبم

لوليكالكاجماعةسوىطالعةاليكانبالدينقةعلهاالتياكوناخباروسائرالحيةالحوادث
ونبشوقائماالبدويظيلكانإدارتهاليسويابخانيغانمسيماناالبتولىفالغيرهمدون



األ

محمخ

يلاطانطون

سابماكأاالهرإموالبشيرألمحرريدوأالقاهرةفيلزهورالفيسىمو

حتىومواضيعهعارتهوكأنامباحثهنطاقالبشيرووسعافيديدةروغاهافانبسمقصالمحرورية

فيهاوالحررونالجريدةمديروجرىافىهاوعلىوغيرالكاثولييهينالكاثولييهونيطالعهمار

ييروتاسواقفيالسيارةالصحفلرةكممائرىالبشيرتياعوعارتالحاضراكماقالما
منهمذوالهكانمايعداليسوعيينطيينلآلباءاادارتهتسليمنجاحهعلىساعدوالذيوالجهات

إظءسورالوسأللرلبنانلرىوصبيروتفيبااللرفيعدئنةوؤزاوولغتنابألدناعنفياال
عدبدونمشتركونولهنالنهربينووالعراقافريقياوثمالوالسودانومصروقبرصوفلسطين
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بالضاداالطقينبالمجيينالماهولةاالفطارمنوغيرهاواوسنرالياواطبشةوالهندوإميركااوروبافي
الىأيوسدادوالفضلوالغيرةبالعلملةمشهودنشيعلرجلمعلوفلويساالبالحافيومديؤ

مرتيناصدارهافيالفخريرجعواليهتحسينهاوزبادةالجريدةونثموترقيمافيالبيضاءاليدوله
سنةاربعيناكثرمناسبوعيةلثتمابعدبوعاالفيمزاتثألثثموعاالمبفي

بالشتىنعطلءزاتذالثبسببوالمطبوعاتعلىالمراقبةحمدفيسبوالبشيرابالموقضى
دالجراعلىقواهبكليضغطالذيكانفائزعدحسنفيالسيماالمرافبينتعنتعموىقانونيمسوع
االصانةالىيذهباانيرمدبرالبثصاطانيانطوناالمعاليسوعيينرئيسحينئذفاضطر

انصافعلىلصولفرنساسفارةطفساعدالمدحورفيالمراعلىالعانيالبابلدىالشكوىيقيماو
الجزيدةاورظباعادةامرالذيالسلطان

فالصعاهمبينوبينهجرتنحنلفةموابعفيشهيرةكيةومناظرإتدينيةولبشيرمجادالت
الجنةواالسبرعيةأفشرةاويةالشهرالنشرةوممأالجانمنهانذكرالتيبيةالعر
والقاهرةبيروتبالمقظفثمييرولتفيالهدبةوالفنونتمراتوالتقدمو

ربلبعبداتجؤلمهاظرالمواخيراالقاهرةفيالهاللواللطائفوممأالقالحومنها

فااخباردناماصعندومواضيعهاواسباجهاالمجادالتاكثرتالثدبهرناوقدوغيرهالينان
يزعززارهافلماتهومالبشيرادارةفزارواوالعظءالوزراءيرمنتلطفكوقدالمذكورة

والعربيةالتريهةباللغاثمداننشربأعرهاالمطبعةالتاخذت881سنةبيروتوافيباشا
االبياتهذمنهاوهاكوالفرنسية

عزبزيرامالفيخطبزواليزازهاتاالدارجمراصباتت

عزفيوعايقموالنايخيبقدومأهتنيبكمثربابا
فيواظفروقاكالورىمصئذفيكازذثدكقبالزعقدازخوا

70319881

فيالثافصلا
6781سنةالى1781سنةمنذلروتاخبارجرائد

انيهمالصغكوكبأل
المسوسااصدرهاالحجممنوسطةصفحاتارجذاتمصؤرةدينيةثهريةنشرةعنوانهو

هممدارإلمذةعلىنالتوزيعهاءا1781سنةالثانيغرةكانونخبتاريبيروتفياالميركان



ما

6ثه

ثا

لىاأل
بال
بر

ثخ
ف

تخبما

أل

حالألاثا1



جعلواوفدةلادوفوائددبنيةونرانيمةروجوالفازأوحاخبارآئتضمنوهيلبرونسنانية
عنوانهاوكانالمسزةوبالناسالسالماالرضوعلىاالعانيفيللهالجددبةاالهذهشارها
هاايمتلاخرانرممانالعخوانفيقىوافييروتعلىاشعتهتنبثببمثسكلكويموبم

31مالية6031تموز13وفيالمدبةهذهفياالميريهةالساعةبرجمعاالبجليةاكنيسةبناية
بنعثحرهاالخكومةمنالرسميةالرخصةعلىغيرحاشبن3اكانوااصعاللإذهـطلتمسيص0981آب

وهياالنحتىحيةتزللماالسبوعيةبالذسةألموسومةنينذاتشهريةبنشرةفابدلوها

الذبنوأخصالثانيةمنقليالاكبروجممهااالسبوعفيمرةتدلمرالتياالسنوعيةغيراللشرة
يمىسروإبرهيمفانديكالدكشوركرنيليوسهمالمنيرالصبحكوحصجريدةنيكتبوا

البريارياللهوررقالحورانيبرهيموا

لمجيبوعيةاالالشرةك

االميركانالمرسلوننشأهااينيرمكفتحرهشعارهامصوإسنوعيةديضيةيةعنوأنهو
االولالجزءفيوصفهاقسبالتييةرالشهـالنشرةلجريدةظق81ألاالثانياكانونفي

عهدهااولفيوتحريرهاادارتهاتولىوقدنظيفطبعمطبوعةعغيرةصفحاتثمانيذإتوهي

هنريالخيهثمتبجحموئيلالقىلهدةادارتهاتحولتيعدهومنفانديكالدكتوركرنيليوس
مدواسبرباريالثهورزقيسسرمابرهاالساتذةحينئذفيهابمتباالميريهينتجب
يزللمالذيالحورانيمابربوعاوالشاعرالبلغللكاتبتحريرهاعهدلكنىبعدوشدودي

ايربهةءتفيبساعدهاضذاالخيرةالسنينوفياالنحتى0881سنةمنذةالىبهذهقائما

تعطلت0981الثانيمهركانونوفيراثصيامنبهناالياساالستاذالعربيةالإالنكليزيةاللغة

ذلكفيالحكومةمشربالتوافقتلغرافاتالمحليةالجرائدعننقلتالنهاملةشهيمالحكومةبامر

القالمطبوعاتمراقببةاالمعاملةهذهعلىااليجابيةالمراجعلدىمديرالنشرةاحغفالالعهد
قاانفيالحريزبادةالىوتدعوهماالسبوعيةالنشرةباععصدقعلثعؤلالحكومة

خبارالا

سيمااللجروتيةالالصضمنكاوغيرهااالسبوعيةالنشرةبينطولةمباقشاتجرتوقد

واالرثوذكىلوليكابينعلبهاالختلفالقضاباببعضيعلقفما8881كاصنةالهدبةوألكااليشيرلمه

الواحدةنتنيرانهاجواسنعرتالالثالجرائدهذهبينالجدالوطيسوحميحتنتووا

مقاألتالمذكورةالماقشةاثناءالنشرةفمولاهمومنإسقاطهـثمافيوتسىخربيناالدتخطى
علىافحملتبرهاوكحدئيذيسيبكلشأمضىاوبنذوحدسبفدعيوانتحى
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برتقيأغبئلم
جسبهنرياكتور

كااالسوعيةالنشرةجريدةمدير

ولييناالبينئمأنذاتيستمجادالتحطت9881عامإالخيرةاخجاببعدووالهديةالبشير

نحسنتاالبوعيةالنشرةتحريرالحورإنيابرهبمثولىومذالحاضرالزمانفيتمامانقطعتثم
منخاليآعدرهارتوكنهاالننحجزيلةيةوعلهادبيةفصوالاصفحاينشرعليواضذعاراتها
منذتإالمالمرطنينشرهاتبنذاتمهريةنسىالجويدةهولهذندرمااألالىسوم
فيالألمذةافاربعصةوهيالملغاةالمنيركأالصبحكويبدةجرمنألبد0981ستة

نيةالإلنسناالمدارس



والجنينةبه

البستافيسليمجمهالىا1781عامظالرتمتوسطبقطعصمحتنذاتتجاريةسياسيةجريدة
اريعكأالجنينةباعدارذلكلهفتسنىيوميةجريدةيصدرانخاولعربيافيصاولوهو

السابقةالجنةألجريدتهكانتوالحبتوالخبسبعاواالراالثنيناباهفياممبوعمزاتص
قناولونالصحيفتينهاتيناقرحمذاكانوهاصبوخمنكلمةواألثاايويفيالذكرتظهر
الحوادثتليهاالسيامعيةالبريةبالنباءرةمصدالجنينةوكاتيومفيكلالجديدةاالخيار
والقراطيىالىارةاسارجملمطوألوءشقنفيهاريايغإالقسوكاناتالجتومراساعلية

ييروتفياالمفرالهواتفمتىماعند5781عامااحتجبثثمصنينواريعنيفعاشتوقدالمالية
لامافرلكاتعشرةوحدهاالجنينةفيويالستاالشثراكبدلكانمصورياانحاءبعضو

الجريدةاممكانفرفي33الجنةوالجنانومعفرلكا71نجالجنةأيكلاشتراكها
وعلىوالنجهةالهاللرسماهااعلىئقشقدنيتانظرإيتانحهبجانتحققبدجوصممحتاط
وكاناللبنانيفرحميخائيلالمشهوراطفارصنعةالىسموهذاالسلطانيةالطنراءشكلخرىاال
معزباليسنانيصإلنالعألمةنسيبهةبمساطالجنينةوءالجتةفصولدينثىالبسنافيسليم
حاآلالعمانيةالسلطنةفيكأاالعيانمجلساعضاءواصداوميرصاليونافيللثاعرياذةاالد

كالعفدئماك
امتيازهالصاحبالنجاحمجلةإلغابعد81ال4عاممفتتحفيدرتعموميةجربدة

وحدمنشثهايحررهاالحجممتوسطثيتينفياجوعيةنصفاواللكانتالشلفونرسف

مارتالثالثعامهاوفيوجمهاكاملةسنةفيهاالذيكتبالدمشتيقابكاديباليهانفئمبم
مقالنجاكانتالجديدةاالنناءوطألوةالمفنيدةالمواضيعكأخاليةصغيرةصفحاتثمانيفياسبوعية
الناسوسئمشأنهافانحعلاالسانةفيالجوائياوالمصريةاولميةافىفامنالغالبعلىقولة

لويىالصاحينئذفيهانظموقدالرابعةالشةتعطياالفيالىصاحبهاوافطزمطالعتهامن

المشهورتاليهذامابونجي

يدبهزإغللشلفونزالمايتأخزدائمالتقدماث
صاتباريعاالسببمفيمرنينالفورالىفعادت1881سنةبدايةالىمحتجبةولنثت
ألمشربكانتمابعداالرثوبهسللىومجرجعىالقديسمطبعةفيتطتعوصارتبهوة
رلرةامضاديبتحريرهاحينئذتولمطوفدلفونايوسفامتيازهاكالصاحبالكلبةالمطتة

عنتنارلهلقاهثحهـرالفيفربمستيناالستازلصاحبيدفعوكاناوروبامنعودنلعدالثانية
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نهثرهابدايةكانيالئقدمجريدةعوانرمم

تزالموماقيلحقموإضيهاوحنمباحثهاورتبالبالغةمنقشيتةفالبسهاطةلهوادارتها
نصهمافيهاءنفيسةبمقدمةافتتحهاوقدالعربيةاليالدمنكلمطالعخها

بماطرأعليهانفعهاغصنوجردقصدهاحبةفنتدهوالدمنحينيفةحمالىهذهعلىاقىولقد

الىبعدتمدولمبئاالعذممنتنمئألمالمظهركذاانجلتثمالحدثانوعادباتااليامحوادثمن
جديدآثوبمالحياةمنهمصتوكنالمطلق

اديبمديقةيساعدبمابناءمرهعقبنكفيلهاشتظمعالعازاراصكندراثيخكان
كانذومثلالجريدةصفحاتعلىإسمهوقيعببدونالتقدمدفصولبعضكتابةفيامحق
المذكورنمالتارمنسنةمروربعدودالكموركمحلمدبرائعغالنجارسليمخراالمديقةبفل
عوفيإلىبعدمنوانتقلتنحاسميخائيلبنجرجىالجريدةتحريرفيعلفةمعرالىاديبصافر

العلةعيهاضشدتحققلبلةثهورمدةالثالئةإلرةاديبتحربرهاامعتلم3881عامولماكانامحق
فيهامعةواشتركاصنربحجماالشوعفيهرةرهايصدالشلفوقحينعذفاضذبحياتهذهبتالتي
الئائقةالمقاالتمثلمنلخلوهاعلجهاالناساقبالقلىوانماجرمانوسيوسفيدىلبنانيرجل

عواملئتنازصااعوامثالثةالمنوالهذاعلىاطالودامتئالالصببراعهيدجمااديبالنيكان
طرادابرهيمبفوبجبطاسوجربربناسكندروتحريرهاادارتهااستلمحقاهواالبقاء

الهضةروحفبهاوانعشااكبرىالجرائدبحجم881الاالولتثربن13فيفامهـدراهاالبيروتيان
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إئعازاراممالكندرالشيخ
البرقصدىجريدةامتيازوصاحبسابةأ3التقدمجريدةفيالمحرر

فينشرتالنهامعلوءةعرةذروتبطمبئنموحيعتليا8881شياط7وفيةاالدل
9881سنةاوإخرالىوعاشتعخهاالعفوصدرثمراالجلتهييجموبمبةعياراتالسابقاليوم
يدةجووبينامحقاديبدفيءالسيماالتقدآبينجرتوقداليهالمتارطاسوأسبهدربادارة

االكاممطالتعليمقضيةعلالمبادىءفيالختالفهمابلةطومناقشاتيسوعييناالبشيركالإلالء

باةالحرالصحفمنيرةاالخالعشرةإعوامهافيولىكانتاالفانافرنفيايةالعلبالمدارس
بمكلالكادلويكيةالتقاليدعلىفظةإلمحاثمدتحافظالثانيةنايالعصريةرإالجوترووتفرب

لمؤلفهمعهدواامحقالديبالدرربشبرهمكتابفييسوعيوناقزظولمااممةمعانيمنمعنئ
الىإحدبالحرف1كتبوهوهذاالمناظرةداببا

عنهممتعاليوجدناهالجرائدبعضحكتابفابلناهلومعناجدالهفيانةبيمايمدحومما
ادبببباعاالجمدرنتهـياوالطعنالسفاهةمننهمبفمافيمثيمفلمهتطوجم
معباحدالهمفياثرهبقتفوااقاطرائدخصوصهذكتبة
ا88نياثكانون1585مددبشبرابدةرابم3ا
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الفنونثمواثثر

ليناادباءيعضمغالمولفةالفنونجمعيةانشأتهاادبيةيهةسيامميةاسنوعيةمحيفة

اشيازهالصاحبادإرنهاوفؤضتحمادهالفتاحعبديدالسابنسعدالحاجفيئاسةواعيانهم
بيروتبإالسالميةالجرائداولىوهيالمدكورةهإلجماعضاءاصدتجانيالقادرعبدالسيد
عدهاشرثةبدايةفيالفنونثمراتكانتاالستانةفيالجوائببعدالعمانيةالسلطنةفيوثانيتها

الضيلهذامنوهيغرشاونهسمائةالفانهمكلوجمةمعمثرمماثنيمنئتألفمساممة
المصريةكانتاللواءجريدةانمن1يدانزجرجمبرواهلمافاظةالعرفاجمورة
يعفىفيالحسدروحلحلولعمرهايطللمممالفضونجمعيةولاتاالممةابيةعرجريدةاول

صعدحمادالحاجمسهامووفاةعحدخبركانفيدظتاقياالجمعيةمعاكسةالىواندؤاعهاالتوس

مةوالجاميةإالصالإالمةضدمةقبلتهجعلالذيمأاالمتيازصاحبالىومطبعخهاالجريدةاممفاققل
والوطنيةالحيريةأتإالعاسييلفيجريدتهصفحاتعلىتاباتاالافتتحماويخيرآنيةالظ
واآلخرايابانمياهفيخمانيةالىكارطغرلالياخرةغرفىعائألتالعاناتاحدهمااكتتابانهاوا

يةالحجازالحديدبةالكةلمشروع
منرهطفتولىيهابتها578نيسان03فيالقونثمراتمناالولالعددورصدوكان

واسمعيلاالصدبابرهيموالشيخاالزهرياالسيريوسفاشغاوهمينوالمتربنإلمحررافاضل
الشلفونعياسبنوسليمقاوعونيقصيربوساميسابفالبنانحالكومةجمبمحاسببكذهني

وفيوغاليرهمالحيالعوددعوالحاجحئارهحسناحمدثيخوالطراداللهفرحبنواسكندر
ابار21وفيقط31انكانتبعد61اممدتهافصارتجممهااكوت988الثانيتشرينشهر

صاحثلخدمةئقدورآواوجاهةالقضلباهلزإهيااخفاآلالفضيبعيدهااالحفالجرى9981
تاربخياحادثذلكوعدتناءالثعناراتالجرائدفنشرتاليهالمثارتريرهاورئيمىامنيازها
اماوبعدعلاريعفيتصدركانتصفحاتبمانيمدرتاالثناءتلكوفيبيةالعوللصحافة
الجريدةهذأحرزتهمااألوعلىعمودأ33صارتعمودآ43مننتألفالثماتىصفحانهاكانت
بالغة8091افانيتشرت2فياراقعاالثنينيومالصحافةعالمعتودتاوطنيةبخطتهااكانةامن
نمثمأتهالعهدوالئالثينالرابعالعام

بعدالسياطويلةمدةحالهملسانبقيثالييفةابهذهجمةئقةلسلعينوكانت

تنشراخبارهمالنهاكانتالجهاتجمغمنيطالعونهافكانوااالستانةصبلمأكاالجوائياحنجاب

88مف81ضةالهاللمبماا
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قئانيالقادعبدالسبد
الجريدةتأسيسعندرممةلمأالفنرنثمراتااشيازماحى

منينالمواميرلطاعةوتدعوهمبهاومغاراالرضمشارقفيبهمشعوواحوالهممماكوصادث
كالجوائبفابعضبينوخهاالجادالتجرتماوكتيرآالخليفةعرشصلوااللتفاف

ثمراتعنهااعرضتفقدعباراتهالسفاهةفنظرآالجواثبامالليسوعيينوالبشيرفارسالحمد

ثمراتانالكاثوييمشللدبتعصبهامعروفةالبشيروجريدةوشانهاونركتهاالفنون
مسالةيتناوليننيناهاتبنبينجدالاهمنواالساليلدبنبنعصبهاموصوفةالنتون

يدعلىالصصاهمنها4وراوماافريقياشمالمنها7الغاوباالدولقررتاقطسةال
منهالقصديمونانخشيتكنهاالرايهذاالفنونثمراتفاكنتالفجرياكردينال

البشيركاخيرولفذهبعليهابيهاالوراطايةبسطواالصقاعتلكفياالصالميةتنميرالقبائل
لذللثالورقةوإناالنسانيةلخيرخدمةمحضهوريالفبساكردينالعملانةبحبالمذهبهذا

والسباسةبالدبن

صابفبافالقادرعبدالسبدحاهر8091سنةالعثمانيةالدولةفيالدسوراعالنوعقبت



منهااغالدشورزمنفيالجرإئدامحابمسمضوليهإدقالالقولوحبذاتىيابماالفنونثمرات
العناصرجمغمغاكتابمننخبةجريدةتحريركليقوماتيلزمولذلكاالستداددورفي

أقالروإوحدةبئايخمايةالجامضيزقعالوطنعاصرمنعمانيةوحدةتأليفعلىلحافظة

ونجذكلوالمحابالبفاهمعلىاتفقكتابهااذاالدصتورروحهيالتياالمبيةمذيقالجراثدمن
الجريدةرذعإهمالحملىاالمنيةبهذهنوزهعدمولعلالتناهمسوءالىيدعوما

لثئمالالالف

5881سنةالى7781سةمنيروتباخبارجراثد

كالحاللسات

لصاحب781الاالولنشرين81فيظهرتصناعيةزرإعيةكليةريةتيسياعمهجريدة

وعدموالمسااالعندالةخطتئاالنحتىنثأتهـاؤلفذنجرتصركيىامصيازهاظيل
علىاالسواقبلوالبعيدالقريبثقةونالتبذلكامرهافاشتهراخردونعرإلىالتثميع

ظهورهااولالىفيهاإثقراكهعديزتتيكثيرعدمشتركيهابينووالنكلالمللجمغمنمطالعها
فيمطثئهاعزفالتيديمةالةاجريدةهذهـالىالناسمبلعلىجليوهانوذلكافقطاعبال
وقدبيروتحاضرفيمهتهاهلبينالطارثةاالختالفاتلفملمرارآوانتدبفيينالع

بلنتحقاطبيييااءاالرنةلمنةتبعانوفذءواضذتثمالحجمصغيرةممرهابدفيرتظ
مارتثموعيةاصبفناوآلكانتالزمالهذافيتبلغهانوطنيةلجريدةيمنالذيالحد
لاب33فياالمربهاانتصحئىاالممبوعفيمراتارخثماالسبوعفيعزاتثالثتصدر
حوادتمةظجمناسبوععددآاصدرتالعهدذاكومنالويبمظهرهاتعدران5981

التااطينواالمتأدبينعلىسارااقترحتاخهاالجريدةهذهمزاياومنالمهمةواخبارمبوعا
ةالعراالممااوزإنعلىالفاظايمسناموافيواالجمنبيةالعاييربعضترادفالناظبضعواان

اقرهاالفاظكثبرةباالستعالدرجتسذاوهالعربيالسانباالمشتغليناكساناقزاحهافصادف

مرتنةهمامماوفهذامتازإحبصمعالاطنلىاتحريرتولواالذبنامآفيكتاباتهماالدباه
افراماميناالصيريوسفالعثبخينزوجرجىالمعلمخراالبعدواحدأالتاريخبحسب

داداطرزقالدكتورالمشعالنينجببمربمسسليمقانويوستبستافيا



الشلفوثعباستمليمعطيهرشيدالمعلمالبستانياللهعبدالمعمناالياسلمعلم
اليهاراكفيقايوفيؤخالحانيالمحررووعقلؤإضلسعيد

افختاحيهمقالةإالولىالصفحةفيتيةاالخواصااعلىحوماااتهتالاطالنومواد

كاكل
طه

حص

صاتأ3
صخ
يمييم
نح

يميم
ع8صع
هالس

صات

طبم

هص2
كأ

ماإ

ثبماث
بم

االنباهالثانيةالصفحةوفياكونصاقوالصهـةوظوبااوربريداخبارثمممرانيةاواسيةمي
الماليةوالثراطيسجارةاكاراسالةالثاالصفحةوفياتالجهـومراصالتالمحليةواالخيارالبرفه

انسانتهاكلقربسنطغةذليروايةمنونصللمطرواالحرارةميزانواحوالالنواخروحركة
انواعهااختالفعلياممخيرباالعألناتمختصةالىابعةوالصفحةاآلدابمايشلمنكلعللرها
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ألت
و

ألمي
ثز

هـ3

ولطفي

كا6

ترةشءءاكتيءةلململمكالألاطاثهأ
تممءءةءاا
تصتت

فاا

خم1م

محيىممليم
األرزيفهأومنشىمميةالمصرتدالمؤثيدةوجربقساالحاللسانبدةأرجرؤالهرر

لندنفيدىالرجعوأوالتهاهرةخدريةاالفيالمشيرىأوزحثاعينفيالمدرسية
القاهرةقيلمأمحيسمجلىواخيرآونبوةفيالبستانونيويوركفيكأكاالراويو

ةلالعربالمالبسرسمة
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15اآل1

3نخ
برءحم

صغحمءجم

رامزصركيى
الحاهـلسانجريدةمدير

ظهرتشتىفرصوفيبالجريدةالخاصالمسكبفيمصنوعةوحروفهانظيفاطبعمامطبوعةوي
الخصوصالوصفقالتيوالنقوققبالوسوممزينة

الهثريفةومتادئهاالمفيدةومباحثهاالصادقةباخبارهااالدبيالعالمفيالجريدةهذهواشتهرت

بابووالجرائدباعةوفئاحممطالعتهاكلالقوماقبالذلكيمثهدءللطنضدمتهاألعىوا
الدستوراعالنقبماحياحهااكثرادوارفيعابهاومامنهاالعديدةالنيختىىلمثومساءصباادارتها

الضردرةبحكمذلكاكمدفوتالخأللنينالماموريغومدحالحكومةمحاسنةفيميالغنهاصوكطالعمافي
الابافتقاداتهاعلىهرتويةالحرعنانللقلماطلقتفانهااليومامااكماناصالومراعاة



ام

العأنيةالرايةظلمحثخصوماوبيروتعموماالسلطنةفياالصالحيموجوبمعالحكام
والحروفالجريدةمطابمالنارفالتهمتالىامحعةبنايتهاباحتراقبمبت5981الجول71وفي
طنسلوالهشعةوعشرينسعفذهناكالياقيةالمطبوعاتوسائرالمرتبينوصنادبقواكتب
طايعارازممنوكيرهوالقمامقوالوعافىالحبرومنإجنامهااختالفعلىاالوراقمنفيهاكان

مىيسلمولمجمريةومطبعةيدومطبعةتينبخاريئممابعهيكلمموىذلككهمنيبقف
فرنكالفبمائةقدرااحبمععليجمةخسارةذلكفكانودفاترهااالدارةممتبسوىالمطبعة

إففيسةالمضالمنشمهافاهديتالفضيالجريدةللبيواالحتفالجرى4091نيسان33وفي
الجرائدواقوالإالدباهيظئقارجمعتالمناممبةوبهذهبفضلاقرارآارنازآلوالقصائدالمالةوالتقادم
التيالرقيقةااللياتهذهتبتالفصائدتلكبئومنصفحة511منثألفخاكفييهاب

عينيهفيالمبداهيإالحتفالفياالشنراكعنيعتذروفيهاالعازاراسكندرالشيخنظمها
نحتبيبيتيممبنفانابىاإنذارالعيديئفيحل

مطلبيقرنربممعثهدءمذمىالطالعشقوةحزمتني

لىمايشفعفمقاءالحالمنليقصاصرثمبحرمانيتى

مضطرببالعياقريفيمنةخهـتهاالحاللساليا

شبئلماسمةسفرناديلفيالففيئعرسكصديتيمن
حلبحبةءتفيهنحنكنماحفوجهانت

وابيأيالرحمترتمفقديرغالافديكانابي
النجبارعفاوبجمعامصارنابمالثهنفع

باللعببهالجدتحلطالمشتصالذهيوارانا

الذهمبمفوقالفضةباسواناتممثيبالعكازانت
يشرلبلممنمرايضوممىيشربهامنلممركاسىهي

السوريةبالروزنامةتعرف968سنةالىورهاديرئتيسنويةروزنامةصركيولخليل
التيفوائدجموعالمجلةئقويمبعدالعربلغةفيبرزتالتيالسنويةالعقاويمجمغاقدممنوهي
روابموااليامالسنونفزادتهابالمئاتتطبعامرهابادىءفيالروزنامةهذهفكانثبمرهاسبق
ضبطهاعلىواعتمادبهاالشعبثقةيركلدليلبموهذاااللوفبعشراتتطبعصارتفياألحتىوا

كأالحاللسانمفكرةالعننقولهإلروزنامةعنقلناهوماالمفيدةمضامينهاوصائرواصاآتهاوائقانها
المشبهورةالسنوية

االمتيازصاحبنجلركيسمبرامزامطبعنهوتوشوريدةاادارةنيطتصنتينوفذ
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سنةخسينمدةوتعاطاهالهفيأؤتالتياالعمالعنامنالراحةبعضالىوالدهالحئياج
يئالمودةالمحهالصفاتكلكابيهاعناضذادالفوزنشيطشابهومركيسورامزانقطاعبال
يينالسلوكوحسناالشغالبابواالفالمعامألتفيوالصدقالمعارفوضدمةالوطنمحنة

اتعولهاالصدذاكمنالشبلهذاتافيهيقالمافاحسنغرؤوالالناس
واتجيرالخريرصناعآفيذوفيماسالمةعلىتدلمةشاكتاباتالحاللسان

الممباح

مزاتثالث0881افاتىكانونغزةفيرتظادبيةعلهيةتجاريةسياسيةلجريدةإسم
هذهاخيارتنشرارونيةهـوصغتهاخطتهاكاثولىيهةنتفنقاشقنقواللمنشئهااالسبوعج

اساقفةرئيسالدبسيوسفالمطرانلطلساننتاخصيموعينومصالحهاعنوتداقعالطاثفة
وقدثرتالمهادكتهحتىنشأنهاإؤلمنلهاالماديةتهمساكرالالذكماونيالمابيروت

الفضياالسقنيبيوبيلاالحتفالجرىولماعليهبافناءفرمةفيكلتنطقفكانتعليهال
عنالطويلةلفصولوااليهالمشارإطرانارسمدن781ادار03فيممتازآآعداصدرت
اليتينهذبنرمضانممناحاليروتىالشاعرفياالنظموقدواعمالهترتجه

اصالخفييماتساممطعمرأفقمنبزغتلقداخبارمحيفةهذمم
مصياخللعقلومفهومهاليلدواحرفهامشكايرهيكائما
وهيالمصياجلصدورتاريخكنهاايضاالياتثالثةالبحريجبرانالدمثتيوللثماعر

انقرضافيهالجهلوظالالنوأفقبالمصباحسط
الغرضافيهمالىواصابألطوبالخيرالشمزونق

وأضاخمربمامصباحبدالدارحواالعصرنادىولسان
مبالدية0881سنة

اللرحمنصفحاتينشرعلىماكانفيإالتاءببالءزالمصباحاضهرأياتهادواروفيص
والمشتركيناكثرؤهـرائهكانالعدليةواآلثاراالقتصاديةوالقصولاالدبيةوالمقاالتالسيامهية

نوفيولماوالمجرالىطنفيونهمبشوالمتعثمةالجاحثمنيئولذلككاناللبنانيينمنفيل
رنانةبمقالةالمصباحرثاهنابوليمدينةفيفتم9881نيسان8فيبككرموسفلبخانبطل

بهذهمفتتحةالمذكورةالمقالةكانتبتعطلىفصدراالهرالححومةاريابفيءيونترقلم
اتياال

واكريمللفميفتنللهماتمنوالقلمللسيفمنلمشجاعةقن
31



ححم
حح

ئغكاث
كأل

ىح

بمخ
ححهـ

و

ءحج

صعء

جألؤح

ط8
الحت

ح



والمجيمالعرئببينالغراثارةاشهرتالذيذللئمالعهمىقدمض
بديمفلتبكهمتمثلعنطائفةيألهفبللبنالتبالهف

نقاسقبكنةنجباممومطبعتهاالجريدةازيالض981ثعامنقاسقنقوالاحئضاروعند
ماحبيهدفيتباظالمصياحتحريرتولواالذيناكتابواضهروالدهخطةعلىجرىياذا

وإديبنقاسقوسليماحالدصخطاروإدثيخزينيولىوزوبنجرجمالمعلماليهماشاراا
االمتازصاحبورثهاالتيالمحاماةاشغالولماكانتالشلفونوسليمنفاسقودودايهـنطونوااسق

هيمال9981سنةآب83فيوتحريرهاالجريدةرةإداسبماوقاتهاكثرتستغرقمصلفهالثانيءن
61باالولجمهااصغرمنبحجموحسابهنفقتهعلىاسنوعيةإبخارفاصدرهانجارسليمبن
مطيهجنتالتيهيجراتهاقحتىوأجرأهاالعمضطقادهعفيالمصياحكانحمةصة
اإلفرإخوبعدالخللمنفيهاومابيروتبلديةاعمالفيهاانتقدامالحةمقالةعقبطلت

ونحريرهادإدتةاناط309عاموفيسنتينمدةصفحاتبهيرةاريعفيإصدارهبكجماناعادعنة
معندلةاكجةوكنتمامانجارابرهيمخطةهذإنفتبعجدعونوالياسحبيقهنجيببالمرحوم
لهيدفعالمماالئمالجربدةعطلالذيالمطبوعاتمرإفيضغعلةشدمنإسلمالمفانهماذلكوء

الدولةفي8091سنةالدستورنىاحتىمحتجتماباحالمهبتيذلكوبعدعنههانظرهماببهر
منمعطآليزلولمصغيرةصفحاتفياعدادبعضاالتازصاحبمنهفاصدرالعثمانية
العهدذاك

الحكةمدرتالالىاننقلثماليسوعييناآلباءيةفيألدروصنقاعقبكنتاقىوقد
يتعاطىصار8881ةوسنذلكافيالشحهادةونالالسيرايوسفالثيغوعلىادهواعلىالحقوقعلمفقرا
ظيفةاهذهلخدمبيروتواليةاستئنافمحكةفيعضوأ7981سنةتعينحقالمحاماةفنوالدهمع

الرتهونالإلمحامينعنالمتداعينمغتيوالفكتابالمحاماةفنمعاطاةالىعادثمسنيناربم
منبطرسالقديسمحاميوساموإحرزالعمانيةاطكومةمنالثالثالعماتىالوساممعصةالثا

االمماذبمالمعروفةالجمعية

كلىالهديةثر

اوالدالىهديةباممامرهاشباديفيرتظصغيرتينصفحتينذاتةدشهريةسةذهي
ييروتفيسذتللبروؤالمنيرالصبحكوكبفةمحمثالعلىكأاالرثوبمسيةاالحدمدارس
عدفيالهديةألوأنشئتالتصاويرمنوخاليةاالنيةمغاصغرجمنمااالولىكانتكيران
ظهرثمناريخبالاالولفصدرءددهاأهبايعاواالرثوبممىالروممطرانشاتياليلغفرالسيد



يم

نفاعرشيدالثن
الهديةبدةجرفيالمحرريناحد

وظلتجزاوهلمشباطضهرفيالثالثالعددثم3881الثاتىغزةكانونفيرطمواالنيالعددا
التياالوالدذوقتوافقدينيةوحوادثؤصمتوتنشركاملةاعوثالثةدةالهيئةبهذهتصدر
منهمتبركاويحررفهاكسيةاالرثوذالمسعياالتعليمجمعيةفىتديرهاوكانتاليهمتهدىكانت
إللهلوففقصيريوسايفياضووديمعطيهظيلنذكرمنهمالذبنالجمعيةهذهاعضاءبعض
مقاالتهاوكتابةالجدليةونبالشومعننياالعازارإسكندرالشيخكانوغيرهمقهابي

وصارتمواضيهاوتحسنثاحوالهاقرقتممأالهديةاممعلبهاأطاق6881عامبدءوفي
ييالىالمليمجمعيةمنايضمالجنةتحريرهافتولتمجلةشبهبهيعةرمزتينالمثعلمرفيته

ترزيتومابنويوسفآلطنطاصاالالبطريركغبطةهوادغريغوريوسمماسالمنتأدف
سطاواوفياللبنانينفاعرشيدوالشيخاالستانةفيخا2مدرسةمنالالهوتشهادةكلالحاثز

أضيفثمفصولهاذينشىوحديوسغريغورالشماسبتيوتحريوهامناالخيراناستقالتالمالسنة
حينمذاالنطاصاكرصيواجمظحاآلييروتمطرانمصيادةمسرةأجمراشوسالثماساليه
البشيربدةوجركأالهديةالبينالمعثهورةالمناظرةجرتذلكاثناءوفيدمشقفيمراسلبصفة



والكاثوليكاالرثوبهسبينعليهاالختلفالمواضيعمنومواهبطرسالقدبسرئاصةموفوعلى
الوجهتينتمأنبهيرمنالمناظرةلهذهكانوغيرهاوالمعلهرالقديسينوممعادةرومهواتباكعصمة

توافقالثيياالدلةدعواهالييدجهدهالمتباظربنالفريقينمنعيئافريثوالتاريحيةالدينية
تعليمكنيسته

الثماسدتحربرهالادارةولبضتاصبوعفيكلهزةالهديةصدرتا78سنةبدايةوفي

فاضطرمتبمرهماالمازيفتينابينجنئذالجدالاخدامزإدوقدحداديوسغريغور
وعغمالءالطرفيندقااصبعضبمدإظةاخيرآالجداهـانقطعحتىسعيرهاواشتدالمناظرةنيران

ادارةمناليالمشارالثماساصتقال8881عامفاتحةوفيواالرثوذكسيةإلكاثوليكيةالطائفتين
وامعهاوكانثسقبنكاملتينمدةففاعرشيدالشيخبعدهقوالهاوتحريرهاالجريدةثؤون

لناظرةاتلكجرت881اواخرصتوفيالشامةماضالوسواهاوتاريخيةومميةجةدتبينما

القديسينشناعةمواضيععلىللبروتستنثاالسبوعيةالنشرةيدةوجرالهديةبينيرةالشم

لمنار1مجلةمنهابدآلفظهرتالهديةفصيرتوففتوقتذلكبعدووغيرهاالموفالجلوالصالة
المنارعنمالبىوسياتىألطالألدقيةمطرانحدادارسانيوسالشماسامتيازهالصاحب

الئارجهذااخرمنجزفي

جريدةبعداالرثوكسيةالطائفةايناءانشأهاالتيةالدلمجالصصثانيماكاالهديةكانت
االدبيةالنهضةروخإالرأوكسيينقهـلوبفيانعشتانهامميزاتهاومنجمرهاالمارإثمازإ

انتشرتالحينذلكومصتواريخكنيسخهموعتائقاجدادهممفاخرعنالتنقيبوووحملضهم
بالهبةواإخارولوهيالرسميةالديبيةالصضالشرقيةالطوائفسائراكثرمنءندهم
دمشقفيلمأالنععةدونيويوركفيةوالماهرةافياالرنزدكسيةاكنيسةوبيروت

الشريفاقدسافيبشيرفلسماينوحمصفيحمصو

ارابمالمفصل

2981سنةالى6881مصنةمنبيروتاخبارجرائد

كبيروتك

6881ادار33بتاريخإالسبوعفيمزتينبرزتادبيةيةتجارسياهيةمميةجريدةاممهو
المشربواعندالالجأللببلينغرفمنتئهااللطكئيرآموقهافراجتالدنارشبدعدلصاحبها
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تجارةلجلسرئيساالدناكانالقادرعبدشقيقةصيخئؤانوإئفقالوطنخدمةفيالنيةألصوا

ولبنانبيروتتجارلجميعالجريدةأرسلتةاالعظمالصدرباشاكامليدهيونافذةكةوذابيروت
اعيانالنلميرففانمخهماحطيسثطعولمظاطرهاكرامافيهافاثتركواالجهاتوسائروعوريا

كانولذللثاالدبيةالمشاريعلبفيالدرهمببذليضنونيزالواولمالحظكانوالسوءدناا

ري3ءبومنهاواالستفادةاخبارهامطالحةالبقصدامحابهامننجألالجرائدفييشتركاكثرهم
جمعةالمطفيالمصنوعةالقسططيأجةالحروفمنبهيةبئبيروتنحهرت9881الثافيتشرين

طرأيعص311فجهاوزادتثوليكيةا

اسبوعيةجمطاالذياالدامينلىاخيهلهدةامتيازهاانتق1091عامئهامنوفاةبطدو

فتوالمماباماالمتيازبقامعاهمادارتهاطمنبباالنمحعاتجاريةاعمالهفضتءليثم
دبيةيوهـجعاثاثممواضيهالحتنالبلديلمجلىرئيساعهدئذءكانناالىاالقادرلمىعصهاتش

آلاليوبفامندالعهذلكفيظهرماساكثرةاوففانلبثوماقليلةبمدةالعمانيالدسنوراعألن

بيروتعلىوال091سنةبكادهمتعينولماالظيلالعددثبثءغساالتيوالشهريةوعيةواالس
اصداريعيدانالدناالقادرعبدالىالرانيفاوعزفيتطعنالجرائدبعضقامتولىاال4رة

نتظامابالش3واالممبوعفيمرالتثثافىبيهروثفصدرتبالمالهوداعلىعةدفاغادةالجر
االتحادجريدةبينوبينهاحينئذوجرتهاقلاوموادهاكثرةباختأليختلفجمعساوكان

ييروتاحتجبتثرذلكاوعلىيالشخهنالطالىبهثماادتالتيالموجعةالمناقشةلمكالعماني

والعشريناراجمهاطبلغتمابعد9091ألشزشيرفي
لذلكاالسالميةالجرائدسائراكثرمنالنصارىتحاسنانهاكاتالجريدةهذىيزاتومن

بلرمميمابهماكضصةبااللقابعليهمالتخل41لمجيالدبنبمرهارؤساءعندكانىالهد
وقدلالقبيهذامناالمماليالدينرؤساءةالمجاتعاملطكابالف3تعاملكانتانها

ذويمنهماصخياطالدينمحيالثيخظفهثمالشلفونعاسبنسليمسنة81مدةيمصزر
لمعرفة1لفضاا

بيروتدليلثبه

الجامعةالعنوانتحتيمسنوتصدرصغيرةفيبهيئة8881عامظهرتإحصائيةجريدة

الوطئيبينللصالتلقريبااالفرنجحذوفيهاحذاوقدوريالخامينلمنشئهابهـروتدليلاو
21صاذالخدنةلكافيجارماهوعلىالجفاتقيلمعوالعالفاتللالشغاوتسيهالوالنريب
وامماهلهارومشاهيرحكومتهاوماموريواخبارهابيروتإحوالعنمعرفتهنساناالثهثمماكل
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اطزريامان

يةاالمىعصدرفياالءلالنوالعثمانيتييدرجرإيروتفيبيروتدللةمحيةمنشى

اطرفاربابئروطالدعاوءووىءالدوللوقبااالديانساءور3وصيادلنهاوإطباخهاثحارها

والتوارعواالنزالفىاوابرالمطاخبوالموالمدارسالمعابدإمماعلىايفئالنشئهوهيفها
المبيمالمشروحهذانف9الحالعمرميةوالمنتزهاتلمةااوالشركاتوالمسثشفياثوالمصارف

منمعرفتهيريمماالىصالغريبالرشادالعربيةانالبلىسائرصكليهجرتنمرذتجاالشرفيةبالدنافي
باريسفيليلااثمبةخدراالسدإلثممصردليلبعدهمنظهروهكذااحوالها

اوقفهاحتىفواليةسنواتممبعتصدرالجامعةواشرتوغيرهاممروالسوداتدللثم



تحتبمظهرجريدةاعادهابيروتالىرجعفالفيهاوسكناهيةاالسكندرالىسفرهبداياحبها
بعداصدرءنماصلىنعثرهااوقاتفيتظمةغيرمنانهاكافتاالفقطبيروتدللعنوان

بمكتبةتعرفممثبةالخوريامينولصاجهاإالصايعديتجاوزالالعمانيالدستورنىا
العربيةاالفتينفيمعجماممهابتهمقائمةفيمذكورةشثىلفاتمووضعوقدبيروتفياآلداب
العديدةسومبالىبنمزوالفرنسية

كالرسميةبروتثر

بعدروتبياشاطح3جملبعناية8881االؤل33كانونفيأنشئتاسبوعيةرسميةيفة
ناتواالولالحكومةاواميالذاعةوالتركيةبيةالعرتنشزبالغتينوهيياسورواليةعنانفصالها
كألحكيمبكوهيموافائقينكاحمدالمأموربعضالعربيابتحريرضيقوموكانالرسمية

الغنيوءجدإالحدبوحسينالنصرابوصبحيبكدوحوالحوتالرءكنوعبدالشريف

933181إالولربيع71فيالصادراأ61ومنذالعددالخياطالدبنوالثيئءيسني
صارتلمجيثمباحثهادائرةإتسعتوقديارغالوترقتشتىتحسياتفجهاأدظت1191ادار
33وفياسوميمااظررمةعلىتملةثاإصةواالدالعلميةوتنشراثماالتصفحاتثمانيفيتظهر

البرقيةاالخبارإلذاعةخرىصفحاتبمإرفييوميئصرررعددآاضذت3191إالولتشربن
واليوناناالهمودوالجبلوالسرببلغاريااينالبلةاودولخمايةالالدولةبينالحزبوحوادت

ارهالىاصمنمهربعداليويةاشةنعثرهذهأوففتثم
إنطونكنعاناالخلركيبهادياثقدجمريةمطبعةمعاصةظمطبعةالجريدةولهذه

اجرةولمساعدثلةديتوانالحكومةإرادتالعملمنفرغفلماباعةالبفنالمشهوريسوعيا
عملةقدرتالواليةكيرالالوطيةاخدمةهذهلقاءذلكنجولاكريمةنفسةفأبتابهما

بساعةشفعتةثملطغمقمضكرارركومةيعلنيسوعينبهابمارئيسالىألرسلتقدرهحق
اليهالمشارإنطونلالخالتذكارسبيلعلىذهبية

بالنقومقممنازانعددانمنهادروقدجيدرقوعلىحسنبحرفالجريدةمذهونطغ
مطبعةفيوطبطالمصورةالعربيةالصضمفاليومحثىماظهرإبدعمنويروماوالنصا

السنةفيزواآلخراسلطانياالجلوسنذكاربمناسبة6331شعبان9فيظهراأولهاليسوعين
بعتهاومطيدةالجرمديرهذهاماالعثمانيةقياالرعلىرالخادعدالسلطانبوساحتفاءالتابعة

أتهانثمنذضدمئهافييزلابوالنصرالذيالجيدعبدالنشيطحغرةفهومهامهابجميعوالقائم
االنحثى



ا

بكسنيالغنيعبد
الرمميةببروتجريدةءفيدالمحررينواببروتواليةممئولط

ألالفوائدك

9881ثهرادارفيالبدوينسأهاظيلاغإلةصفحاتإرجذاتيةاخبارطيةدينيةنثؤ
نيمعهربةعارتثماالولىسنقافيمراتارجفصدرتالكاثوليكالرومطائفةكعيانلمنفعة
اخباربةعلميةةادياممبوعيةجريدةالىتحؤك1981الثانيإكانونومنذالثانيةستها



طائنتهحاللسانالكاثوليكالرومبطريركاالولوسغريغوراتخذهاوقدفحاتصثمانيي

كأةااليطللميدةالجرهذهعمروكنالمذكورالشهرمنكأسالسادسماليفياذاعهبمتور
الفةامقامااظاكأالهررمةمدينةعغقالىالخهابتعطياالالعافيالبابامردرهـاذاسالع

ترياصهاالحيدعبدلمتالنااواسياسئاتأويألالعبارةلهذهاالعداءفاختلقالبطرسية

لجبااولهذاالنابواتمقزالنديمةرومةالىالجديدةرومةنيةالفطنطمنالخالفةنقلالى

نهالالعظهىالصدارةنبمنجةاللشديدتلضرافيديرتباشاعزفيبيروتواليالىوردالخيافي

السلطنةعاحمةالىبنفسهيذهبانالفوائدصاحبفافطرومةالموهالدسيسةهذهاليةيالم
يعزونالذيلبالرليسانهالشأنامحابافهمعظيمدوبامهرثالثةلمننحوأتيفجث

عثمانآلفيالخألفةفىالنافمينالربييممنانهاليدلالدويبهلةوانالفتنةيها
والااليدةرناءباالسلطانيةاالوامرلهمدرتنبهمنواالطمئناناالفتاعصلفالط

الملغاةالفوإثدمنبدأل

ماالحوادثر

1981االولينسذممرةفيانشئتعناعيةزراعيةبيةاةجمتجاريةسياسيةجريدة

درتالثاكا3طرفيلمغاةاالفوائديدةجرانقاضاسبحهاالذيالبدويظيللصاحجها
األولالثألثنينالىفيئطبعئتصالعئانيةالمططنةفينشرتيوميةجريدةاولوهييومكل
صدرقدنالنيبمالفوائدمطبعة9باممخاعةمطبعةلهاأنشئتثمالمدينةمطابمفيعمرهامن

يثيدانإلهشئهااللهضق0091سنةوفيالدكرالسابقةالفوائدخيازجريدة14ءاامتياز
ثاطريةفيإالحوالدفتإوفدبيروتإبنيةابهلمنوهيالمرنماةجادفيفائمةلخيمةلهابناية

ماواحمدةءشهاكافيةنتكلضديدهيممائيبهاتونزالوجومغكلجمةفيلعرايةالم

منبالرنموحسابملألئمبنيحسبالجسورآحراانصارهوفلةضعفيماعلىكانصاحبهاانسيماوال
ةالمرافيكنيناالمرذاقتوفدفابينالعاليمقامهاواحرزتاهاالصالختالهنهذ

ماحعدةعلبهاوصدرتمرارآالهامامامفصودرتاالمالحواعداالمامورينواضياد
باكراغرسقالفعشرثمانيةبدفعإلمحكةغرمنهاواحدةمرةاألاالستعنافمحكةردثهابدائية
فنجحاالعضاءعلىالوطأةشديدالمحكةرئيسكاناالعداهبعضمنمدفولحاونةاالعسآلاحد

اظاغرشعشرالفثمانيةالجريدةصاحصفدفعتمييزافيالحمئعبيتفي
باءالنبشرتريدةاولوهيالجارصةنشرالحقائقفيهالجرامرارآاالحوالوعطلت

نفسهاالعاحمةجرائدقبلواالظءاواةوالىبالحريةصفحاتهاعليونادتالديارهذهفيالدستور



3ء

ير

البدويخليل

االحوالةوصعفيددوااابدةوجريكيةالكاثوةمهالكخيمجلةأموص
6881سنةفيألرسيقاساالبشيرالجريدةومحور

علىالسبققصببذلكفاحرزتومساءصياخاثإرالفيتينمىعدرت8091افىلغرةوفي
األعورعظائمعلىواقدامهمنشئهاممةعكيدلوذلكاالقطاربهيعفيالعوبيةفاسائر
إالصاأتارقدالبألدالحاصلىالغبرةفياندفاعهاكنالعموميةالخدمةسبيلفيتفانيهةوشد
نحواادارئعلىمنهمفهجمالمدينةجهألءمنالعامآلعليهافهيجواواطساداالعدامدورفي
لوالبععاحبهايفنكونكادوا9091نيمانألفياالربعايومالحالسضاصرجلآالفعشرة
البيتفالزم40صكنلهدبباالفظيعاالءخداءهذانصممايدمنانقذتهالتياللهعناية
المجالامماليحولفبإالصالحميةنشرالمقاالتمداومةمناضالنييفترلميوماعشرين7زها

اواثلفيالمطبعةفباعالىمحافةمناخيرآيذسحباناضطهـليةعالدواعبةاطناعيوالمفسدين
فنشرهامعلومةشروطتحتوشركاةبوبزلقيمسشةعشوينالىالجريدةواجر0191سنة

2191ايلول01فيتوفيفهاالىاضطرواثماثهـصروسبعةسنتينمدةالجدبدةاالدارةبام



الذبنكانواالمصالحابواواالدباءاتجارمنمطالعيهاالسفسبذلكنجماليةاسباب
فربماالظهورستستأنفانهابلغناوقداخبارهاصدقيزيعتمدونواطالوةكتاباالىوناحون

المفضلعاحبهاجهمة

مفوإفرآقسماوخصصتالجرائدمنمواهاقبلإالخبارنقلبسرتاالحوالواشتهرت
جؤالشائقةالقصولولهاالناسبينالمعاطياتلتسهيليةوالمايةرفياااالسعارباذاء4اعمدتها

فيهاجتبمهإإلدلمفيجريدةماتسثطيعألفدرعلىوعمالهابالحكومةوالتنديدالشعبمصالحعنالدفاع
عنافيةالفهبالمقاالتالقراءيخفبحيثكانبااوروالىمرارآمنثشهاوسافرالحقيقيةيةالحر

االحوالمنعدرعددلوابمبيينرالةتحستااقتباسمملىالشرقيينويخثفىربالةحضارة

يروقفازاخاتىااطيدعبدالسلطانالجماوسالفضيببلشالىجةبخامى0091اجلولةغفيكان

منهمندبهراالمتيازحبممعثاتولواكتابئالذينواخصنقوشوجمالإلىانهبتأنقيمارلال
عقادوسليمبزبئوفيصرالكاسينيورياظوابرهيمالحلبيوامينشوشانيونجيبمطراتظيل
عقلفاضلىوسعيد

اكاصافصل

5781سنةالى0781عشةمنبيروتانجارمسألت

لنيالفاتالهمع
0781الثانينونغزهبمفيالبسوعيوناآلباءنشرهاصفحاتثمانيذاتدينيةيةاسبوءمجلة

المستشرقبلويوحنااالبالمحريرفييصاعدهكانغوترلتفرنسإساالبمتهمطهسليلبادارة

واوونالمسكونيالمجمعهذااخبارإذاعةوغرضهاالمارونيالبنانيزوينجرجىوالمعلميسويا
73فيآنجرهادآ53منهافظهرثوليكيةالالشرقيةالطوإئفبينإالئهومباحثاحمكامه
ظيفةلشأنتعقفىآالمجكراسفيمطبوالثامهععوسالياباشاركانورةالمأللسنةآب

رعسادخولبسببالمجمعإعمالتوقيفعندالمجلةتعطلتوقدسوريافيبطرسالقذيى
ببنصدالجرىانةعنماالسكوتيسعناالومماعليهاموامتيالالبابواتعاحمةالىااليطاليان

المحسجريدةعنمنقولةفصوالنشرتااليةالنانالجالواتكانيالةمعابمجلتيء
لجلةلينتوالجامعةالبيعةراسعنلدفاعاالولىفقامتاإلعظماطبرضوقضداالنكليزت

اكنائىاسنقاللجمونهماسلبلقعدارومايخةالسدةبانالعائلينازمفسادهابخان



فدالفافيكافيلمحجعمننصرأالماويلةاثماالتيمنباطلبيامقمريرفرذكانكألشرفية
صياللطهنالتعزفموعلىالمناظرةابوآاالجدااصولفىمحافظتهمعالجنان

لالجان

المثحهرفيدينمر0781الثانينونغزيمفيرتصدناريخيةادبيةعلميةسياصيةامملمجلة
جتدليالهدذاكومنااليمانشالوطنحبشارهانجعلالبستانيبطرسالمعلملمنشئها
روهاويصدخاطثمعارآومجالتهملجرائدهميتخذواانبيةالعرالصارباباكثرعندالعادة

البيتينبهذبنبطرسالمعلماوزفىبإ
العيانيعنبالسماعفأغيتحديثنمثرتمحيفةاليك

الجنانيباممدعوثهالذاكثمرآمهيعاحوىكفردوس
العلميةثهرالصاحجهامننالهلماوغربمشرفاةدالعرالالدفيرانجةالجانسوقوكافت

دائرةوكنابالهيطمحيطقاموصفاوناالوطجةالمدرسةبتأسيسالعظيموالصيتالىإسعة
يماهوالاكثرمقاالتهاينشىءبطرسالملمابنالبستانيسليموكاناآلثارمنوغيرهاالمعارف
فرنساناريخكتابقديمعامناريخوامهرهاكتاباوائيةلرواواوالتاريخيةجمةالسيا

ئتضمنالمجلةكانتتصفضوآخرمحممجلذفي4881سنةحدةنشرعلىالذيالحديث
والبفيباشامدحتاحمدكايةالجبانونالتتهذببيةوحادبيةشارآوافكاهيةملحما

فيصدرطتهابوااالصالحيةافكارهويبثلبيروتمجيعهفيايزوراداركانانةحتىرياسو

ومناشبهوماالعادلالحاكمومحبةالظالمبالحاكملتكريهواحدةيملغايةموادهيحميعمنهاالعدد
باشاوامايقلمممهوإاللبانيونالبانياعنوانةكتابالجانصفحاتزينتالتيالممةاراآلثجملة

العربياللسانالىالفرنسيةاالخةمنالبستانينجيبنقلىوقدسابقالئانجيلعلىالرابعالمتصرف
شثىلفصوفي

لثالثالثابعةالشةفيثمالبستانيمحلبمابمربخلىامتيارهاتحؤل3881نةمنشئهاوفاةبعدو
العصرذاكوالكثرعالءعشرلظهورهاالسابمالعامفيرإجهاانطفامحىالبستانينجيبإنجاله

والمطرإناليستاتىوسليماناليازجمبابرهيماكمحاندبهرمنهالمجةهذهفيظهرتشائقةمقاالت
فريجديمومىوالمركيزريوسااغاواسبهدرفانديككرنيإلوسوالدكتورقندلفتانطون

الحورانيوابرهيممركيىابرهيموالمعلمامحقواديبنوفلونوفلديابوسليمالدحداحخطارواكمحغ
وقدوصوإهمقساطليونمانطرادواسدينيوجرجيمدؤرشقيروبهلكروشاامقمرونرنسيى

ذلكبعدطبعالذيوالمانيافرنساحربتاريحهـالمشهوركتابهاليهالمشارينيجرينشرفيها
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4أل

الصهمقافيالمعاوفاسكندرعيسىمولماجالبسنانيتوماوسفثبعشاية1191مصنةحدةعلى
قالاالفالمحملىالصصياثيرعنبيةالعرافةاصا

ن5والصلىباانرنحيةالعباهـجمكدهعلاهـفيعفهاكانؤانمألفالاكللىاثيراكماا
عناراتتحتدقيقةاؤكارآفيهافانالجانامجألوالسماالفاظهاةبريفعافكارهاكاشاوع

المعنريهرابإلىالمفظيااللباسعنبكليخهمانصؤوائيهامنانغلىيدلمماريهكة

اكثرالنظههـورهااولمجلتهءندكتاباتفيالوسيلةهذهالىعمدالبستاتىبطرسالمعلمولعل
لهئمكانيالفذجمةأبعياراتاكتوبةمحفالمطالعةاليئثونالعهدكانواذلكفيالقوم
تجمكرعليهاآلحسضخطةوهيةاظامنهاتأنفوالالعامةتنهمهاةبلضالجنانلةيأضى

لخدمةصواهمدوتالطربقةهذهابتكارفيوافادوادوااالذينوانجالةضانيابطرسالمهام

اتررسوعالىتووتنثرمنةنظبطنعامطبوءالمحلةهذهوكانتطنوالىلمواافةمحا
لالراعاظموعورالشهيرةالمناظر

آلالخلأل

اولوهوالسريانيصابونجيلويسالقسلمأضشها81الإبار11فيعدوتبوعيةامجلة

ماراقاولئتالنحلةتحالشرفيةعيىالماطوائفابنةجمغكمنافةالمسلثفيدضلكاهن
والثاريخوالصناعةالعلموهيوالسياسةالدينخالماايوابعشرةقمرتنةالموافيعاهممنواؤاد
االدبيةياتوالرواوافكاهاتوالفدفةوالمجارةالخارجيةوالحوادثالداظطوالحوادتوالغة

ينشالمبحيثمباحثهاوكتزةموادهاوتريبيصجماتيحسنفييةرالهالمجألتئماتعدفانهاولذلك
كتابهفيجموظطالوياالبوروىاالزرتجيةءخدالرادناكالمجألتعضمنتظمةمجلةقبلها

معباالضتراكالثلفونومتانثأهاافئانثحرالتاسعالقرنفيالعربيةاآلدابأ
تيةاالباالبياتصاحبماصدرهاوقديهالتوضىفاتمابونجيإسلىالقس

تنشرحفيهاصدورروضةمنمعاربزهورتجتىنحلةها

مقترحصوحمديهقعلىحفظاوصياسةديانةثببزهدث
تسترحللىثاسةالسياسةودعالهدىارئابالدبنمورقأد

المجلةهذهناسيسفيإونجيصالويسللقسضدإكإرعطرازيديساللهفاكونتكان
تروجمافيالبرممسثموأدبائهاوتجارهاابالدأاعيانبيننشرهاعلىمادياوادبهساعلىفانةالمعتبرة

نشسمترفيطرازياللهوهمهـهرسيليافيطرازياللهنعمةويابدعلىبااوروانحاءيرمنشفي

العددكانبيةاالورالمجالتثالفىمنهاعدبلموادصمانجهرمجعلتالتيولمىاالالمجلةوهي
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يمهايغ
ضني
ألخ

ءت
ألاقيمأ

جمل

حغ

ااقية

اجميم

انىت

بمحهلمحش
تصضسةفي

صابونجيلويسالمسا

عئجدالمالئلثحوفيمذجعلىمآامقذيقالعرالهضدمثأ
وترضدأتهدىواالوطانالملثبهافةآدديرصإمياسيماوصرت9

ممدويقصيشامافيهميغيزامزظقيماكفيمافيمنلفبأ

كاالشلةونشركهالنجاحومجلةقاحمرةواولندتبيروتفيالضحلةمجلةهوموض
فيالعربياالتادوالخألفةومحيفةالقاهرةفيةالحرالنحلةوبيروتفيهالفتية

ومحررطينيةارفيكأإموثانامصوءريدةربولليةفيالحالفةمومىولندن

الشرقةالطوائفبهغعندافياؤلكاهنوولبدنفيهرإأالحوال
بالضادالناطقينافبينابينفاطبةاالحياءوعمد



ةايخبالعطابايرودالزيزالذيكانعبداطانالسمدحفيدةبقمصونحنمامفتتحانهاالول

فحةءطبوعة61منلفيتامنهاالواصلىالعددنووصخصييئمحافيواعمومآالعالءعلى
الخلصيةالمطبعةفيدقيقبحرف

صاحبالنبتعطياثاياورموانيياضاراشدامرصدرمنهاوالثالثيغالحاديالعددصدوربعدو

كاالجنانمجلةفينشرتالثيالعليةالمسائلبعضفيوخطأهالبستانيبطرسبالمعلمنددحلةاك
الىوثطزفففسهيرؤرضهاقدالتيكانالحدودزتجالانهثمبمرهاالمارالجبةريدةوج
وينشرقاصهابئمقاالتاكثريمتبلويىالقسكاندينيةومناظراتسياسيةمسائل

المطرانمهـخمندكرالذينواالعانالشوالهلاالفاصلبعضبليغةوزمائدفصوآلشائقةفيها
فيجروهدباسكخدروالمركيزحبفيوريمحيصئذوكانالسرباتىفندلفتانطون

فيواسبانياانكلرادولنيقنصلابيالفيووالدكتورلزلىارهبكتوروااالممكندرية
بكعيدومالخلصيةالرهبانيةعمليلواسطفانواظوريالقيصرالوالذكتورميدا

بكسيمقرخمهاوقدهموسوابيئيعراللهوفضلمعؤضوابرهيممنسىبشارهوالدكتوروقفى
اتإاللهذهمنهانوردبقصيدةالبطريركيةالمدرسةفيجنئذالعربيةاآلداباستاذئقال

الرجلمنهااآلدابثمزقدجنىعلمنحلةحعذا
يحتفل9لمبهمافتصاالزهارقياحسننتجعت

يقثبلكومامايحلىجمغعاداتهمنالبحلوكذاك
يعتزلاقدففيعلىساتوالسياعتهااالدبانمبص

ظلفيهاليسبفنونالذكاةمشلراجمت

االملقضىباتصفاهامنواصفاارخالعقللذة
سعبى0781سنة

يقرأفيهاملللمتسلحيثمننرهةقدئبدت
زللفيهاليسماتعنافنانهاالعثهدمنمذجنيت

العسليجتىقفيرالمنحدهافيشادبمارخقلت
رية8831سنة

ابياتعلىمنهانقتصرتهاوإثحسانالمجلةهذهئقريظفيفصائدكثيرةولوقفباوقد

الواحدبالحرفوهيالبيروتىالشاعرييهمحسينالحاجنظهالطيفة

ونخلىكرمببذضارضىلستنحلىمهدمنياصاحرايهات
علهيطبثفيهبندكل2دواخيرالعلومثحهداخ



الربمخافةاطكةتا

ولولأالؤا

طرازيدينصرالثةاكنت

يروتةكادالسوريةيةاالجمعيةاعضاءومنالنحلةعمجلةالييضايداماحب

نمجمدائممايدبمرهبللقظرضوانفيعامقمنماماتإ

واكرهـبالقفلناطقبعدهنالباتجمسهافالرمئممضىالن
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ملهكلالورىمنمدحتةكنورلالئامالعلمدانما
نحلةكلماترقيرومقكلمىرعتنحآلقدافةيارى

مجلهصالفنونيمغتندىاالشعوعوفيالعلومتنشرنشربر
محلةوفاقتممثحربمتوورووطابتموردعذبت

لةينالدالشككافيمدضكلفنهاالعلوملروكهي
إهلهيمرئماننهونبافسةعكافلسوقابلآلفدغدت

صهلىالنليغةوعبارائةنجيباديبخباعالمو
ضلهبالعلملالناهئظهرأبمرآواضصودخطبحرخ
خصلىاكرئمإالوخالقثةغال3ءنشرصياالوطاننفعرام
فىلمهثهدالكارتمابامنوبهدىالصنيعحسنيولىداتم

اخالجم

المسبيهالماح81االالثانيكانون9فيظهرتاسبوعهنصفتجاريةةيهيامصيةمجلة
وهاهماكلمحيفةانقاضعلىاصدراهاالذيناالشلفونيوسفوالسرباتىمابونجيلويس
االشلىسنتهانهايةقبلاشركةاهذهمنلويىالقسباثمإقياألكبيرآفصادفتواكهرةالخلة
المإمةعاحبضعرااللهرزقمعالشلفونفالعقاالرضيةاكرةصلالطوافعلىدهالظ

األفيستينمنبدآلكةيعشربناالسبوعفيهرةوامدراهانشرهامتابعةعلىالعسومه
افتدارفظهرإالرباحاملمنمعلومةحمةلقاءلمحريرهااليازجيابرهيماشيخاوانتدباعفحة

ومعاتىاللغةفوإعدمنيمنهعنضالابيهالمرحومفيملالناسلىيعلممماالعصري2االنشاعلى
أمشاهيرالشرقتراجمفيكتابالمطنوعةترتجهوردفيبمالفاظها
فيهاضاشتغلمابعدتحريرهاتركبمصروفهاالئقوهالجريدةوارداتانأجياليارأىفال

تةوطلباءساطالمارونيالدبسيوسفالمطرانالىوخضراشلفونثرلكانالفتقدمالسئة
إلىواوعزالنجاحثحريرألزبنبولىونقامقنقوالمنكفتمطلبهماالىبفاالمادية
الحالهذهودامتبااوروعضعننقآلالخارجيةاالخبارلهايترجماناللبنانيورياظنعان
افىعلىنشرهالمجةإشديدةمقالةبسبببهاحتطوكانجماحالضوتحطلاثالثااواخرالعامالى

اربابعونفيققئلمنعاغفيهاوأوردوالمسلعينارىالضبينالممميطبةيفيجرتحادثة
بدعوىذلكالىمتذرلحالمجلةتعطيلامرهبيروتمتصرفافنديراثفردفامجنئذاطكومة

راشدعدفيالقانونهذالوضعسابقنمدورهانمعرسميةرضةعنظوارتمدانها



العددمنالواحدةةالنسشالطحتىالتهزاءبينناثيرعظيمالمذكورةلمحفالةزوممورباوافياشا
شعريبتاروختمهااباتابمبيحسينالحاجطموؤفركاتباربعةييعفيهنمترتالذي

وهييفةالظهورهذه

الفالحيعقبهاهانالبراياءالباحوالاحاطتبا
انشراخقراءتهافيجرائدالحتالعلمداربيروتوفي

الضجاحخغرنابالهنؤرخمياالدنياوحوادتنريلث
رية831السنة

اساافصل

5881دمدفةالى6781سنةمنبيروتلمأللهاخبار

آلالمقتطفبمأا
صروفيعقربيهور6781حزيرانغزةفياهاانزرايمةصناعهعلميةثمريةمحلى

علمانوابئومنبيروتصباالميريهةيةلاالمدرسةببراكيرتالامذةمننمرفارسوالدكشور
ا4اتهادبلغحثىتدريجتمنطافهااشمعتمة3علىاوالملتشتلكانتسوريا
واوسهاثوةاعظمنيلانتشارآالىاقيةالعربيةتاكئرالجألمناآلنوهيدقيقبحرف
لتناولكلباحثهاانوناهيكبهاومغاراالرضمشارقفيفائدةواجزلهابحئاوادقهامادة
معارفدائىةمنهاالثفتءالحروفتريبعلىالعديدةمواذهالوخمعتلمجيثومطلبفن
عمرعنقيلمامعرفةارادوافاذاالختنفةالعلومروعفيالباحثوذاليهفاموسكببريرجعاو

سائرعنفلوهكذاالموضوعهذاعنفيهامالنرىالمقتلفجموعةالىهمقاوامثألاالرض
القديمةواآلثاروالفنيةواكراعية4والخارتةوالثاربوالصخاعيةواالدبيةالمجةالموإضيع

تأسيساخيارمااوغيرهمالرجالرمشاهوفىإجميةالعمرتواالخنراطالحديثةواالكتشافات
ةيأقبصاحباه2كارواهافقدالمضطف

إقصرناإذاوالمعارفالعلومفيبيةالغراالممنجاريانعليناشيلانةاالثناءتلكفيورانافى
العامهذفيهايوكففاحثيبمجريمريةالحديثةالعلواالنش3اسؤلفوتيترجمماعلى

ثصرآالعلميةوالمباحتالمعارفألرنقطفصجريدةمنبدوالالتاليالعامفييقدبعضهيمسي
التيخطتةورسمناالعايةلهذهالمقشطفإنشاءعلىالنيةفعقدناةالعرلاالفطارفيوتذيهافمثعهرأ





الدكتورامشاذناالىوذهبخاناقايلأاءلهرنحولماالنالىانثائهمنذعليهاار
ومماالعليهصاعزهبمافاسنشرناهاتهاوراحيقضينحيثالفديمالمرحدفينىديكفان
سمياوقالىالصعابلجباويعهلعزائمنايددوجعلاصرتهفابرفتلهاممآشايخئادان

الخورىافثديظيلالسعادةصاحبالىكتبثمثذااوحبكاكاحمهواجعالهالماتتطف
الىخصةبفيلحاإماناليهيطلبإةسورفيتللمطنوطمديرأاإشهوركانالشاعس

فذهبنااللطانيةالرخصةاتناحتىالزمانمنثهريمفىولمففعليمنماعبالمطايةالى
النصولبعضفيكثابةعةاولشمذهساشرعوانامعواقهاعمدفيسيرادفقالبهابشرناهو

منالثانيالجزهفيمخهافصلاولونشرناوالشرقاليوناناءكااطبفصولبمتبللمقتطف

اكتبمغعندمالناكلواباح6781سنةتموزيوليوأغزةفيصدرالذبالمقتطفص
كاالغيرسومنذادنشعماالكاليواالدواتالتواالوالجرائد
صفحاتهايينوفئتحسينهابادةوزمواضيهاافمقافيالمجديةظالجلةهذمنشئاصرفوقد

نهسةفيمطالعنهاووالطواثفمنكلالقوموأقنلوالداتىللقاعينآلعارتحثىبالىصو
الجألتشيئالمباءالقرلمجمافأطلقالىواصيالجيالثباتثبتتولذلكالممكونةالراق

لنشرالمعارفةوانتجاالطالقعلىسواهامجلةتبلغةطويأللمعمرآبلغتالنهاالعربية
قدرماعلىالشرقالىالغرباهلعلومينقلوسبيالوالصناعيةالعلميةللمحتشفاتوناربخما

ةلمتابعجلةمنشئاهايزلمالعمانيةالدوالهنيالمطبمعاتعلىالمرانجةاشندتولماتابتستطيعة
2881نةاليهفهجراالقطرالمعربعاحمةالىبمجلتهمااالكعقالاالالجليلةالخدمةهذه

ايالديةالسبةبدءفيسنتهاناتحةوجعالالثاممعالمجلدمناالدسهناككانمخهاعددءصدرواول
تترحيوعالئهمالمصربينعظمارومنالمعضطففلتيثأتجاتاريخوهوحزيرانةكرمنبدأل
قولهالمصريةالىزارةرئيسباشاريافىالخطيرمصطنىسالوزوصفهوقدولغتهبالديخدها

عيونتعلوجؤومةلمزايدفواثدفوجدتاليومالىمدورهشذبمطالعنهولعانني

والاخنارجعبةالتنفدفريدآونديماالفراخابامانيسيسعددتةولطالماوكبرائهمالمومعقال
وارراعةالصناعةفياووالفلسفةالعلمفينمهـوابمفرائدحدديرتنت

ضنربفصولثهصنمفانةالحآلمتانماحباهاثمنطففييمصبهاالتياالتةاعنوفضآل
بحرمننقطةوهيمبعفامماءهناردنملذلكاناوالثرقفياالقالمحملةالفاضل
يوخافانديكوليملرلىبشارهفانديكيهريليوصادلةوالمباالطاءاسمااوأل
سليممنسىبثارمعلوفامينفيافنقوالباريبروديعسميلضبلياللايوسفورتيات
مالطيعقوبجمرهايبمسعبدعوعهتوفبقشدودياووهيمملييابامكرنقوالداود
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دداويوصفايخيس

المقتطفاتصفوازقيالذينالعالءاضهرومنالسربانعلدمشقمطران
يخيةالتاربالمقاالت

هرثضحراآثارآمدىوظفاررىأعينعنالحبزاجميدنمفى

ئذصروالقضلبالعلممنلنابعدذخيرةخيرالرممئمكاتفبتناأ

هبوتجورجخاطرابيامينخيلابيسالمموصلييمممابارودياسكمبلرلمليعراهـهيم
عونطنوسجرجىباروديمرإدمثاتميخائلماريالميخاب

الحورانييمهـاالشرتونيسيدلشيخ01اليازجيبرهيماالثيخاللنةيذةجهااماقثا
الجسرحسينالئيخحمزهحمودالسيدهمامجرجىضومطجبرالبشانيسلمان

فياحمداظوريوديمعنحوريبكسليمارسالنيرثمكيبإالمالشعراءاسماءمثا
االصدبأبرهبمالنبمهـهبماحافظداكراسدشوق



يئيجرحيالسريانفىدمشقمطرانداوديوسفيىارخينالمو7امماءابفا
دهطوسليمشقيرنعومالخرريحبينالمعلوثاسبمدرعيسىيدالطزبكجري
صفىزهالعادرشاعبدخافيبسيخىالخوليبولمىكاملحمدافيينالصامماءمسظ

سلىجموربكاحمدشاهينشدراممينيلحموئيالمقدصيالخوربجرجمبكردعلي
تإمابكنقوالجمالابرهيملوسمكا

فريدهياماشمريانادهشيكسيانتنجرمريمخيرالهسارةالكاتباتاءامدسس
ريوسميممرصروفقوتياشاتيالنديعيبعهنيسه01طحمهياجويشروجيناجيقه
وغيرهنطنوسسلهىعطيهفريدفىكفرونيبهمركيسمريم

بالياسبكادواراحظمابكرفيقباشاحمودسنواالدباالعلماءامماسابع

نسيمالعبدالحثايخسليمانخيراللهظاهراجمنتابتطلصروفبامينبكقاممشاهين
فشدلفتمتريمضصوربكثمفيقالخوريفارسضالطنسيمالدينعزابيحمدبرباري

اغيافثنعمهالفديمياشاحمودبجهمحسننيالبسثاكندرامدورحملالىافيمصطفى
شرحهاهيطولعلميةمناظراتعدةالبيروتةالبمثيروجريدةالمقتطفبيجرتوفد

االنسانبانالمائلدروينالىبةالمنسووالنشوءاالرئقعاهمذهبقفيةعلىالمناظرةامهرهاوانما

التاقضانهابحجةالدروييةاآلراءحاتامناظرروايةعلىالمتطفافارإدالقردمنيتسلسل
الفريقينيينالجدالواحتدمالرأيهذاكبيرالبلخالفهاثمدسخاب3اتضادوالالدين

بهحاوختوالغريبةالشرقيةالبالدبساممركزادبينمروفارسوفصريعقوبوللعالءمتين
احرزثميوركنيوفيحةالجاالمدرسةمنالقلسفةفييموررتبة0981نةصناالائهمالخرأ

مدمعتتشزاالوردعنهفالالذيوهوإسوحومةحمنالذهبيالمعارفوسامالثايهما
عقلورنمركهالدانمصرفيانكلرا

اليالدكلمنوالمورخينوالحلمافشئينااقالمبهارفيهثبارىمفمارأفالمقثطكان
اوارثمدهمسالةفيخطااريميااذاانهماالفاضليناكتورينعاحيهمزاياومنالعربية
1بماكتياهناصعوهاناوهاكعليهنبههمالمنالشكرمعبالخطأاإلقرارالىبادراالصوابإلىاحدد
القمارىاللطابهانتقادهماعلىردءالذيالسريانيدمشقمطرانداوديوسفافليميسللسيد
الواحدباطرفوهو

الىتنبهناالئيازسالةنجلفىانبالهونؤلسيادتهبلالجزبالشكراالسطرهذهنختمناوانهذاد
الناسقدرانببممنخاولىاتيناهعوابعلىحنافىالتيالىسالةاكثرمنارتكبناهخطاء
8881ضباطكزةفي31سنة892صفخةطفالمضا



فيسيادتهرصالةشلاليباتردافياالىصائللوكانتصياحبذاوالماقواعلىباالعترإك

واللطفالعم

نقتمافالمقتطفمجلةبهافرظئقةشايدةقمالطوابلعحبيإالحدبابرهيمالعألءمةجمىو
االتيةاالبياتمنها

بمقتحطفمنهاسميتمحيفةمقاصدهتمااحسنوالت

التدفيفيالخكسراجبدتحتىلناالفنولمحتطرقاومحتالتيتلك

شنيمنةالوردبطيبمعليلفحممشرءراقاذوردهانشاقف
بااللزفللطيرفيفانجلتآيأللهبسناسضلممجلىيعقوبأبات
بالشرفالسبتيقصباتمفمارهرزفيقدجرءفيهافاوفارس

ويبالط

ورالدقيابخازهالصاحب81ال8الثانينونغزهيمفيظهرتمدليةعلبيةمهريةمجلة
يهممانشركلوغرضيةيريهاالهيةالكاالمدرفيوالنباتالجراحةاممشاذبوستجورج
والنجاتاليهميا2تخناولمباحثهالكافوممارشهاثنيتهممعرفآلمنيادلةوالباءاالط

منشئهاوبقوءيرهايةالمستشنوراالعمالالشريروالطبةالطوالموادوالجمادثالتشرجوالحيوان

مكاريولشافيإدارتهامبمالرايعالعامومنذاالولىالثالثةههااعوافيوتحريرهابادارتهاقائم
باروديمرادوالصيدنينمرنقوالوالدكتورديكقانوليمالخريرالدقيورفيلهمساءدينواتخذ

واكتوريناليازجمطابرهيمالشيخبقلممحبرةالمثهرفيتينمرتصدررتا4881ادار51وفي
والصناعيةوالعلميةالطبيةالمباحثعلىتدوموادهاكانت1سحادهيكوظيللزابثار

جمناباستعالهااشاروقدالعصريبمعناهاءلةلفظةكاستععرييةدوريةيفهاولوهي

ماصبقالىااللتفاتيدونالجديدةااعواسلسلةبداتالمذحورالتاريخومنذاللهرحمهاالزجي
وضعتوقدتوقفتثمالتاجالعامالىالخريريةالمجنةهذهبادارةبقيتوالماضيةجاتهااعواممن

ررفيبيروتفياالمبركيةطيةالىالمدرمةفياسومقىاالمللبنانيسادبظيلالدكثور1
4وبطراوكامربليماخايةاماترهومنواامارفلبايمودالمااللجاهمنوهواالولىنثاثها
كمابتبلالبااسراردية1روصيةالىاسرارالئورةوروايةبرنابانجبلاةنربمثميةابميزية1روهى

تماتاطهعلىفيهاردنةكناننبثهعنوانهاورساكلمطرجهوطرقئريالىاسلأمنيةالوظ

بخزارةنوىمنايئالكنبئىطعلىلعربيابرطيزجموهوسعادموسظكتابلفانهواشهرمؤ
الرجمةواماةالبحتةوضدالمادة
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بغضهاالىاشارالثيباتوالمعرالعمريةوااحمياتيةاالخواالوضاعمنالوفمابلمماتحينئل
قرفىموالمئويالميزانيارومثرالئقلمقياسحماماشيئوهاكالمعلوفاسكندرعيى

ريةاكصيصالةزوقحا14الدثارالقيصعارالشوكةارضيشفالخرث

باشلعقبياتنبوابمتيرياراجبياتإالفرنيق6الطالاببطلىالتيالفرشاة

3

صبم
ك5

خألبم
بكأ

بم

يخألحيئ

يخ

لوكنداتاقىالأمساطرميزرواصممروكاتأرترديانفوزورانقاجمات

االشاالكهأمجتروسكوبالطيفىالمنظركرتونمقؤينقئرافياج

مشوشالقاكهةفبهاتوخسلةثيكبكةالقرميداالمجراممماماعأنجارأظمة
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الخزرةالجديدايالطازةيفالغرالمحمالمنشفةبمعتىااليديبهسعخثنمنديل
ابمااانتبهمماغيرذلكىالالفىصفارايضالبزاللاآلحالظهروجعإ

تاريخمنالثانيالدورلهذانيالمغةمنيهبزجوهااوالعشقاقاوالقياسبطريقاليه
جعلتةالتيلةالجيالفوائدمنصفحاتهنشرءللماالعربيةالصىافةعالمشانحبيرفيكأالطبيبحياة
وانتشارآمهرةالمجألتاعظمطليعةفي

بمرةاصدرهاالذيياروديدرامعورادشاتحرنرهاتولىا598حزيرانغرةوفي

سلياتوعملئاونظريااطبيةاالفروخمقلكلجديدآبابمفيساوتصمسلفوهمنخطةعلىنجرىالشحهر
االخيرةنالتهذهفيلهاجعلثمالعموميةوالمسائلابيحزياوالطباالهليةوالطبابةالجراحية

كانوت32وفيحدةعلىكزاسفيفهرئايصدرواكراعةةاحفظعنوانتحتفرعا

االمتيازعاحببوستجورخكتوراوفاةثروواوتحريرهوادارتلبامتيازهاستقلكاا01الثافي
االول

نةمنذفطغصارثماالخيرةإلمداتهذهالىبيروتجمطينشرفيالطبيبزالءوما
بليغةبعبارةيموبمحياتهادوارجمغفيكانبلببانكفرشيمافيالرشاديةالمطبعةفي2191
فيهاسوادراويرةالشهـاالميريهةجةالفيتخرجواالذينإهـومحررايامعارفسعةعلىتدل

نجاحلىساعدصاوكالعمرمنالبصيدوطالهذابلغالعربيةالطبيةالمجالتجميعبينوهووحد
لمأالميريهةاالكليةومدرسةالمصريةالعينيقصرمدرسةانالسابقةحياتهاادوارفيالمجلةهذ

عنايةانصرفثيزياالنباللسانبدلتاهافلماالعربياللسانفياطباتدزسانءئمكانتاييروتفي
اللغاتفيالطبيةالمجالتمطالحةالىالماجميبمطالعةعنظاطلسوءالوطييناكثراطنائنا

ورغماالطبيةالمدارسمنبيةالعراالضةباءلغاءريديهوقرائهدعلىفلالخينذلكومناالجنبية

مةوخالجليلةنشرالمواضيعفيررآجخاليألوادبالباريلثاسكندرالدكتورفانههذامن
الساميهلمحترلةوحفظلمعلمضدمةامهدإديمةالةلتهمجقراىغلىبالفائدةتعودالتيذةالحداالختراعاث

فةطااعالمنيبالطبإحرزهاالتي

كألاةالمش

سريمسخليلرهااسولمحة61ذاتاهيةفتاريحتيئاعيةصمميةسياسيةمهريةفيامم
بامرالحكومةثهوراربعةمدةالحالنلصاجريدةتعطيكاءافي81ال8نيسانغرةبتاريخ

مقالةمهانذكرالعهدذاككتابالبرعبمقاالتةوءلاللهجةمعتدلةالفوائدجزيلةنتج
ينإفىدولةفنوحالىاالسالماباهندلساالتاريخوهوندلسيةاالاالخبارفيالنرجسيةالمقل
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بم

خغ

ءمع

صركيىخليل

المشكاةألوفيالحاللسانجريدةأازاتصاحب
8781سنةفيةصز

االدهاردأآثاركتابصاحبيواالروسيةالقنصليةقىجماتنخادهمجائيللنسليمقلم
الحاللساندشرأعيدمادعمضهاراخاالعددصدوراثرعلىالمشكاةواحتجبتوءيره
مةوصالمشرباعتدالفيالحاللسانضقيقتهاءنالمشكاةفيتختلفوالعطلتهبعد

الصادفةاالخبارانقاءحمسنوللوطناظدمةالصواالذوق

بمالمحافصلا
3181المط6881سنةمنبيروتاخبارمجالت

كالصفا

امثياذهالصاحب6881الثانيغرةكانونفينهـثرتفكاهيةتاريخيةعناعيةثهريةءميةمجلة



الدرزيةالطائفةابباءيدعظهرتالثيالدوريةالمصصيرةوهياللبنانيناصرالدبنب
المطبوعاتعلىالمرإفبةشدةبسببينئذإالدبمموقرواجلقلةتعطلتثماعوامئالثةفعاشت
ادارنهاانتقلت7981وعامالقصارفضلواليخطرادجرجسبنالياسحينئذفيهاحرروفد
جريدةالىتحوكت9981شياط81وفيكاملةصنمدةظهرتحيثلبنانفيبعبدافىالى

عادتحىذلكبعدفاحتشسنينإربممدةعبيهرفيتطبعوعارتسياسيةادبيةامبوعية
عاليهالى9091ايار3منذنقلتثمكفرمثىقريةفي8091نيسان11بناريخورالالى

البروتستبتعندوءيةاالبوالنشرةالكاتوليككدالبشيرجريدةالدروزكنزلةعندومترلها

تعودتالئيالجراثدليعضضالفالنيةواضالصالمندبتراهةلبنانجرائدارفيمناالنوهي

فيهابتاريخفصآلوردننقللذلكواثبايمتهمابمممصاعلىاومعمنهمخوفاكبراصمنالنرلفوااقليق
الواصدبالحرفنصةوهذااالمينمنالسعيداينثألوانعضتحت1191الثانينونغرهيم

بانةاعمالهلهثهدترجلجنتيناالفيالعليةالدولةجنرالفنصلارسالناالميرامين

كفاكالحاصلتحصيلتجيلمنذلكلكاناالعالبمرتالثالىووعمدنالاويرةخمن

باطفاوةاثعروناالستقبالذلكجرافياباهالعماييناستقبالالنفوسفيمكانتعلىوهانأ

ماحكومئهاركانمعاستقيالهاجلالذيالجمهوريةتلكرئيىبينولعنهدارالذيالحديثوفي
واممالكمسجاباواممالهجماباهيموناتاودولألميرشقيقدكنتوسكانثهصافتهعنيعبئنا

قامالحورايةالحوادثبدءفيالسيدكاالمينباالكايمونقضيالماالعلسوءكنشقيقه
اتفبلالطاعةعليهميعرضواندةاخوباالدروزيعاملاناطلةقائدالىيطلباالفيرامين

افرادهمعلىالاليأسفاناقائالشأفقماستئصالالىيدعوهعيدفقاماالميرمامابالشدةيبدام
انبعدو111االثسينبينفانظرالفرقاالجماعيةبالهيئةمفزوجودهمالنجموعهمعلىوال

يشألمدروزآاكركفئنةفيالعربانإشقيابينإنزعمواللذينرسمباشايمذيبماسايبعث
ساممهوعنالحالضيقةعنرغماالقنةفيروزنصيبللىيجحلاناالإالنخماالميرسعيدحفؤ

إيمنهذا4زعكنالحادثةفييدآللذروزانفيهازممقالةالبصيركأجريدةفيبمتبباشا
االمينأمنالسعيداينالناسوقولبهفيااللسنةإطالةاالتمنله

المعددديناكتبةومناالمتيازصاحبنجلالدينناصراميننحريرالصفارئاسةاالنيتولىو

والخطةالقراهتعلمانقيلالشعرمنابياتايقولدكانشاعرمجايضاوهوبالبناناليهمبشارالذين
شعرهمنيشيناليازجيضيلالخالىبرحثومرةوزنهادونلغتهاويصلهيمتجهاوالدلكان

االبياثبهذهعليهماواجابهجهمابهيرآفسرالصبياني

العرانيزثمالالسالفكجمامنتستفعىالجيرالالصغيرات
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سبدرمنهفىجيسلهالل
وقدالمستطالبالقريضفنغاليت

والالمنينلموالنصزاالمنلكمنا

مؤوصتبالبنأققءفييلوحلم
بميرنكباننصارغلبتة
الديهبناصزغاميفافتبدغ

لىقللخ

والقاهرةبيروتنيهماتالفملسلةمجلةأمنشى

دإفعةاللهقخماهـ3خوالجسبميدفعنيالخالنجمعالىقل
أودىلمتذكاراالحبةعشدرموالكسوىمنةيبقلم

لهاتالفسلسلة

4881االنيارينتتفينشرهااقياالوواياتاطايبفيالفكاهاتسلسلةامماحدجملال



نوعامنفااقدممنتعدفىادبيةورواياتتاريخيةقصصجموعةوهيالنبروتىقلفاطحله
بعضهاقىبهةفياءواقيمنالشهركانفيمرتينوطورآمرةتارةمواملةتصدراجزاءكانت

صةالمفيتعطلتثمبيةالعرالدبارعظيمافيكلروابئفناكوكبرهقصيريساميالفرنسيةالمغةعن
الذينالحكومةجواسيسمنبدسيسةقونيهمدينةالىماحبهاحينئذنفيوقدرهالظالىابعة

العذابجمراتعلىيئقلسنتينمنفاهفيفلبثالشعيافرادبينالخواطرباثارةوظالزوراموها

اتهزالفرصةوهناكالظالمينمالحبطونالفعباعيداهمدكتمادغكلبعدعبةأفرجحتى
منظالمننىفيافامحهاثناءوفيواليسامنالرجمةيستطيعوصارالقنهاحثىالنركيةاللةةلدرص
مطلعيافيقالاطيدعبدللسطانورفعمااسترحاميةقصيدة

نصيراليوقداتخذتكأجملمسنجيراافرجئكامين

حقيرامظلوماكونبمفانتمالعدلروخالتهامين
مجيرالهئمغدتورحميمصغااوالدياللهاميهن

ظلماكبيراوحقكمخممتانياللهامينبااجزني
فالانالى

خبيراظليفيافهوحسبيبغهـرذنبئفيثصنةفن
الدنياشرورابذياخشىفالمالليانكافةوحسبي

النيلواديفيالمعكنىقيعؤلالعثمانيةالدولةمعماءتحتالعيشةاءمنيشقدولماكان

فيهاطيقصيدةفريجإللهعبداقزالةكاهاتسلسلةباسممجلة3981سنةاصدروهناك
جنابروفابمكانهاجؤالمقاماتاعلىشكقتقدمجلةد

الفكاهاتحصنصماجوتفيافيبززتقدباليشرسلسللتيما
االستبدادانصارفانغلزميدافيسليممعبالشركةاكتبييععهنةوتعافىوطنهالىعادثم
الممنوعةبا3ستبريتاانةبحجةالحكومةلدءبهووشواالمكائدلهينمبواايضماالفرصةهذه

الجرإئمامحابمعالسجنفيوزفي4091سنةعليهالفهضفألفيواومصافرىامتابك
بد5091االولتشرن31فيوماتالنابمبدااثنائهافياعيبكاملةسطمدةا3برى
االستاذنظمهاالتيااليياتهذهيحهسةعلىئقشتوقدمعدودةبايامالحبىمنبيلإطالق
ابهتاراس

بهمننخلةاطبنوقلةفقدت

فاضآلمهتالدنجهذاواروا

فيصلالمعارفبعدمانشرمن

تأنسوافكاتبالمعارفلهـا
االقدملىالمقائمىلةندبم
يحرشالميمنحيثالبقادار



تغرساالعاليبماارضهابشخلاووائمالموثماهوى
5091سنة

العلوموقرأمبادئبيروتفيا158سنةقلفاطنمراقهبنميخاثيلبنجمرجسبننخلهؤلد
منهافنالالدويةنوالقواالفقهعلمدرسالىنفسةمالتتماءريوساسكندرآغافى

واجتهادهبففلهيشهدماةاالداآلثارمنخلفنشياالرجآلقلفاطغهكانوافرآنصيب

واليكفرنكونهمسمائةالففدرهاماليةبهنةومحاشرفيوسامذلكعلىالووسقيصروفدكافأه

نققتهفىطبعهاالتياكتبعنالنظربقطعبيةاالجتالمغاتمنتربهاأوالفهاالتياكتباهام
ئماهفيروزشاهجهرامالبهلوانحمزهلين11ملوكيختاررومباتاريخالدولحقوق

روايةالضركبنضررانهاياكثرشرحاطذاتىفراصايىديوانونهارنهارالف
كايةوحكايةمائةيسيارهالكلالزائغةاكوحةأ4تمثإلروابةالظالمالمكتمثيلية

هذمنهانقتطفمختلفةمواضيعفيشتىمنظوماتمحلىشعريحتويديوانوظفمونتوكريستو
نهايتضمنبيتلىالعظىالصدارةرتبةاليهؤجهتماعندياشالكاملرفعهاالتياالبيات

والماليةوالهجريةالميالدبةالالثالسنينالحدىتار

الصدارهشهرالومباتاآءملمردجاءاؤخثالهنالسان
ميالدية5881سنة

االدارةتلكمنةآلوجماازخواالبثصاهـيوموقدأشرقت
لمجرية1031شة

الىزارهتليقحقابوازخذاتلبحكمةالدنيابشراال
ماية3031سخة

لهةالفديوان

القديسمطنعةبتذسكانتةواديوءراميةتاريخيةرواباتعلىتشمالريةجمة

كرةفيأنشأهاالعربيبالسانعدرتروائيةمجلةاولوهياالرثوكسللىومجاورجعوس
مدينةاعياناخصمغوهاطرادلىبوبنوسليمنخادهائيلميبنسليمالمرحومان5881ستة

رسفالبارعالكاتببقلمالفرنسيةاللغةعنمعربماروايااكثركانئالتهاطواقدمبيروت
381صنةاطهانهايةالىبمااستقلثمينسنثالثمدةايختالرايععامهاوبعديمقانوبثاره

اكأنةدمجلةماحبشاكرشقيراللبناتىرواياتهاريبحينئذقدتولىوصطرادسليم
تينالذبنبمدرهاالذيريةالمع



كانوااكماتكانلحيتلموالزمالطالنامحالت

وذالزماخعودوافقدطعنيالمعرفونايها

اضماهاعلىالروإياتاطايبمنيمحاووالرتيبالىضعحسنجموعاالفكاهةديوانكان
والطفهامأضذآادناهافىصوالقصالحكاباتاباومنفائدةأكثرهاعلىتإضهرالرطومن

والينشرسياصيألمىيىحوالدينيلمذهبرضإلبجمالاالبوجهوكانبمامعلووارقهامشربم

مطالالناسكبيرآينجالاكانآلور7نساوصغارآكباراالقوايديينبطرحهمايوافقإال
زماننافيالمطبوتالرواباتأكثرمهايخلوالالتيةإالدلالشوائبمنالمترهةاللذيذةروايانه

الم
ءخهه

ابدويثئوفانسااليمونوموس

لوليكيةإلكااكبيسةيرمجلةوملىسابقالحلنيةالياسيليةالهناسيةورالعامالرثيس

امتيازهاصاحبوشقيق
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أليالكيةتوالاكنيسةء

اثنافي8881الثانيبتاريخكانونالبدويظيلانشاهاتاريخيةتعليهيةمعهريةرصالةهي
يسوعيينباإلالءاصتعلقةادارتهاصغيرةكانتصفحاتثماتىذاتوهياليشيرتحريرجربدةقيامه

ثوليكاالرومضائفةلخدمةمنشئهاجعلهاوقدثولييهةامطبعتهمفيلحسابهمنشروهاالذين
لماكانتفيهاواالئمتراكمطالععهاعلىالقومفافبلاالوليوسينوربطريركهمءهـباذنوطبعها
33فيتصدروعارتمباحثهادائرةاتسعتالثافيعامهاوفيالمفيدةالمواضغمناتهاعلىتذيحة
القويمةخطهاثوليهةالالشرقيةالطوائفبطاكةجمغاتحسنثهرالفيمزؤينصفض

العددشذبمصادقتهمينشرهاالتدويظيلاضذذلكوعندخاصةبرمائلمنشئهاوامتدصا
9881تموزمفيرخعشرالموالىاخ

ماعندالثالثعامهااواخرفياحتجبثحقالحالهذهعلىالكاثوليكيةاكنيسةولبئت
نوموسااليموبادارةفرددمهاعدرا3الثانيضكانونوفيالبشيرجريدةصاحبهاترك

الىابمبطرسالنطريركبامرذلككاناليالمشارامعيازهاعاصقبقئالبدويثموفاذى
وكالبطراصابالذيالمرضوكنمثهبنيظدمةنشرهااعادةفصدالذممالجرمحيري

تعينذلكبعدوخبركانفيدظتالتينشرالمجلةمابحةدونالقبرحالالىساقةثمحينئذ
يومناالىيصفةالوظهذهفينرلولموحماهحمصابرميةعلىاسقفمانائوفانسدثااليمونوموس

ديلالبينسوسفرالشالعلمبينالتوفيقدندبهرالجلةهذهفينشرتالتياحثالجاهمومن
رزدكيرلسفوريمماكنيسةالموسيقىدمقالةثمالبدويظيلبقلمومعربةيسويراهلكو

هاوزراعمصرئاريخفيوننذةممأالرومسالحئنآخزيئاريخفياكتومكاثمثمفومنهاكتاب
المجلةمنشىءبقلمالمفيدةالمقاالثمنوغيرذلك
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الثافيالباب

افانيةاطفةفيبيروتفيافيينامشاهيراجم

كأتتأة

كهمبستانياممليم
ةالمديةارطبالمالبى6681ةمتفيرسمةالجظيةألوالجنةالوالجنانمجلةمنمئى

تصنيضأوللعلموافادةوقآثركلفيعمركتيأف
شوفدونوالثاسامواجمهبدآمالعلوممحرفىوممب

محوظبنشديدابيابنشديدبنبنكرمعبداللهبنيولىبنبطرمالمعلمانجالهوبمر
استاذآوالدماكانعبدهعبيةقفي8281االولكانودط82فيلدوالبسثانيوظابيابن
معرفةوأئقنبيروتفيازجمبايناصيفالغتىيةالعرالعاومفقرأنيةاالميربمالمدرمةفيهناك
لمنصليةتربهابمصار3681سنةوفياالصاتذةامحهرعلىيةوالفرواالنكليزيةالركيةاالخات



األدبيةالاالعجميعقيلهااليمنعدالىاوكانإبيهمنبدالاالميريهةالخدةلواليات
فيهاتدربىوتولىارأنائبالتيكانالوطنيةالمدرسةونسوتدبيرفيسيمالبهاقاهالثي

المههةالمقاالتوتحبيرإخعارثدائىةليفكتابتأفيوإشتغلاالفكليزيةالعاليةالصفوف

فيبنشاطواصحلوالجينةالجنةجربدتىتحريرعائقلعلىاضذثمالجنانمجلةني
اشغالاعتزل81ألاعاموقياكانهااهمومنرئاستهانافالتيكانيةورألىالعلميةالجعية

بعدبقلقدخدهعذاريمنولمهذاعايةواالعلعيةمهماتفيوالدهيضافرواقبلأقنصليةا
االبنانيالدحداحخطارالشيخبمعاونةممجلىفيالحديثفرنساتاريخكتابوترجم
يوسفوروايةوللىقييكوروايةاالسكندريةكرويةقصاوثيليةرواياتةعدوالف

ساميةودسلىوامويدورأوزنونياوألامالجنانفيالهيامثملمأواصطاك

العاداتوامالحوالنطغوالناريخواالدارةواالفنصادوالسياسةاالدبضروبمنفجهاوفدبهع
النبيلةالمقاصدمنغيرذلىإلىنةاثالطياعقلو

فيالغربيقدنترجماناعظمفلمةوكاناليهمالحكاموقزبةالوطنفيمكانتةقكت
الخديويئالحضرةمكارمعنتحدثوالحقائيمنهمامصروعادالمطهزتينوصارالعثرقدبار

يفلحلمكنهفاتجررةرغبةفيةنشات88عاموفيمصنفاتهوترويجيعهربإرتأل
والدهةوفابعدوامماخدتسبيلفييموتويحياانلهرقداالدبيكاءنماجهانطالىأمورهدفاط

اكثرموادوهيأالمعارفدائرةسبهتابالثامنالجزءوطغالمذكورةالمشارفيبوحدهاستقلء
اخوتفاعتنىالخطيرالمثروعهذاالتمامالكافيالوقتلهيفسحلماالجلغيرانالبافيةاجزائه

لفظةالىعشروالحاديوالعاثراالسعاالجزإءبابرازالبستاتىسليمانحبوبوبجبينام
انجازهذلعدمالشديداالسفابداءمغهنانتمالكوالالعملعنتوففوأثمفقطيةعظ

إقتناءعنيغتيوحدهالنهدبالفاناطقإحرازجمؤالىتوقالذياكترافينبلالعظيماالثر
برمهاكتبخزانة

النفىامةوثمالهمهعلوبينمةاالذوحذةقاالظبدماثةموعوفانيالبستسايمنحم
بثاريخوصدايئوالوعدأاليضقضاالصدفاهوالهممحريصوكانةالسرالمةو

عشامنالنفسيرؤخجثكانبوارجقريةفيالجاةهذهنلمحأإنتقلايلولء31188

راربيعفيرطيبخغالمنيةيدفقصفتهتابتايوببكسلبمنسيبمعلينانمماتحتاالشغال
المأصوفوالدهتربةانبوألفنتالعبراتوذرفالحسراتتردديينبيروتالىختةشيعتثم

الطائفةرايبالكنيسةفأبةوالخطباالشعرارثاهمابعدالبروتستنيةالطائفةمقبرةفيعليه
بدىوحبدآولدأوظففصبريوسايطرادواياسنمرفارسالديهوراثمبرةوفياالنجيلية



ايوببختخةالسيدةوالدتهمعالمصريالقطرفيوصعكنإوربافياكراعةفنرسدقدمبيئا
ةاليازجيظيلالشيخلنامهااالبياتهذهفاخترنانفيسةبقصائدصالشعرابعضرثاهوقدتابت

واجسئماشجىاالرزإءفيورزوكاعظئمخطبكاناالالموتوهو
وارحمذاامالفيألضفقاناامركالدهرفثاتومن
الدئممدامعناكندممنلهبريسلولمكالقتيلميتاافهالث

عكميطالبتنوقالتنارتنجةرهالمناياطالنانحنوال
يترجئمتنماالمماظفرعنايفعألسالىمانعاتبنانحنوان

ونلطمفهماكانعلىننوحأمآلالدهرمنفعدناوقدخبنا

جظبمءتفرءعفوقصترةزادتنانالدهراالاكأ
اجذبمفهويددمنهمضتجمممالعضوآمكرماإالوطانبنيفقدنا
تممااليومنوواوطاننابإسرةاليومضدهفيإنناأال
والفئميدواالقليبشةطابفتئمظوههاتئبيمثلهعلى
منهايترجمموفيهايمتبفكانوالفرنسيةواالنكليزيةوالتركيةالعربيةباللفاتضليعاكان

يسافرانوقصدالمعارفدإئرةنسقكتابعلىفيجممياشرتأليفوبالغةوبعهولةواليها
الوجودلدائرةلاهذاابرازقنلجاتطاوفاةاتاأللمطايةالىلمحفنرةليقدمهلالستانة

خاصديوإنفييجععهامنيقومإدنملنوالثيالمتفرقةصائدالةمغكثيرآنمطنوشاعرأكان
أتىإماهجيدومنالفيحاعايديبهانلعبانقبل

هاصدوألصلوالوماالوجذحدهافاالدنيائققبث
والوعدعهدديدوموال7وفالهافهاوماالوصلوراءفراق

الجهدينفعوالجبرافتهدمةنأفصراءلآلمالنشيا
عبذوهولهاوآالةاميرىيخمعداغسامثلااليائمتطاردنا

الجديهيفرالعلياالىمريعاوالعناالفقرخالةفييرلتيوقنفالانالى
محهدمحهدالنومنومافمافوادةاظبيثالغقمليدوقن

اتاالهذءوليلىقيسروابةفياشعارهلطيفومن

اعزلبةلمجرالححيبمنوالكلهباوالصبابةصعبالموت

اقرباطبيبةقربمنوالموتاحببتهامنقربياللثوالقلبن
لتئهتائثشوصواهلوذوابلدمناهلدالدباردونآ

جمبئبالمطافتالتتنكانفالفتىالمطبفيعبرمبافي
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3الت

كهالصابونجيلويسالدكتورء
االرفلىمابونجييوسفبنميخائيلبنالياسبنابرهيمبنيعقوببنهويوحبالوبس

هناكوالدتهكانتدباربمرلواليةالتابطديركدبمدينة8381الثاتىتشرينألفيلىو

بدياربمروقثحذفنااالصفرالذىالهواشوياءمنفرارآوالداليهاخرجايامالصدفةبابمن
يهفصيدةمناتلفيذلكالىاشاروقد

ودطةفرابمنالهيسقاهاببهجةتجلتفدبارفيخلقث
حقبةفيصاالبطالاقىاليهاجبةبعدآاثواهابالد

لنزهةوالدفياتاهاغدإةكيرموعدعلىبهافورآؤلدت
بألدالجزيرارآفيانتوشاعمولفالوباءفيهافشابشهر

دباربهرالىمنهاانتقلثمإورفامناجدادههاجرتبعدماقماردبمدينةوالدهوسكن



بجبلالشرفةمدرسةاساتذةعلىالدرمىيريدسورياالىخرجعشرةالثانيةالسنةدويىبلغال
هنوتبجدبمازيطرانطونالمرحوممنزلعلىضيفاةحلبيروتمديةالىوبوصولهكممروان

اصولتلقجثالمذكورةالمدرصةتالمذةسكفيانتظم058االنيونكان3وفيالسطور
انطوناغناطيوسارسله4581االولكانونسلخوفيوااليطاليةوالسررانيةةالريخاتاإ1

العلومفيهاكلئرومةفيااليماناتلشارجمعمدرسةالىإالنطاصالسريانبطريركسمحيري
الفدفةفيكتورملفانرتبهونالفياكهانغحتىاختالفهاعلىوالخقايةالعقلية

انيهارالمظالبطريركفارادماردينمدينةيهماالشرقالىعاد3681حزيرانثهووي

هذافيالدخولالىميآلنفمنيزلمالنهقبولهاعنتهبعإثرجمترددنوت3ارتبةيمف
نعشرين93فيواقيلاممهنةبعضبتشويقوكالبطرالرادةاخيرآرضيخوكنانيالروطالسلك

تعينثجبيروتومنهاءهاهلهلمشاهدةدباربمرإلىذمبثمالمذكورةالرتبة3681اني11
والرقيوالسريانيةبيةالعراللغاتفيتباكلنشرمطبعةفيهافانشأالسربانيةللطائفةرئيما

بتارفصارتالمدينةءارمنكلالعلمطلبهفصدهاحتىعظيمشأنلهاعارمدرسةوأص
صارالذيباشابيروتكاملمتصرفانجالتالمذتهابهلةمنوكانيةالعاالمدارسمنغيرها

وآلفيهامحيمونكادبيروتفيسيالخصويرافنادضلالذيوهواعظمصدرأذللثبعد
كامصورلهبيالاناكقحتىالمهنةهذفيبرزالذيسجرالخيهفعلمةالحينذلكقبل

البرلينيةيةوراالمبراطالعائلة

جتهداللومرضداالوالدهاستاذآلويسالقعىعينلبنانجبلالىباشافرنقوقدمولما
الدكتورحيمئذواخارهقصيروقتفيفاحكةالموسيقىفندرمىعلىإثرجماعكفثمالدبنورام
فيلبسالخوريايضفهوالالتينيةاللغةفيلالمذكااسناذآإالميرءيةالكيةالمدرترئيمىبلس

بنهايةوااليطاريهةااللغثينبتعليمإطرجميةاالمدرسةسرنمايز
طرأتن3والمعارفوتعميماالصالحإبتفاءلمأالنحآاعدرمجلة81الايار11وفي

سياسيةبمسائلوتحزيقنفسهعلىفرضهاقدالتيكانالحدودتجاوزالىساقتهحوادتئهامنثعلى

اخرىمجلةواصدرعاحبهانخدالخلةالغاءإلىياسورواليباشاراشلدسافتدينيةومناظرإت
لنونالثيوسفوجعلنشرهاداطثمبالعةاسوهمنلمةاكذابمااجمهاؤالخجاحمماها

نفسهلهسؤلثالحكامتضبقمناستراحفلماالىاحة7ابتغالهعنهائناذلحبئالمسئولكاتبها
1781معهرابمنبقينعشرلئلثمةإالمجرنهارفوحباالرضيةةاىحولىيطرفان

بقومانلهأتبيمآساالامنطؤافاؤللكانثحهورةوسبهنثينمفياالرضدورةوامشكل
الفضفيقصيدةمنلهابياتفيذالثالىاشاراممبرىكاباالهذهبمثل



نيويذبمقبليسرىوصيتيشرقاومغرالإالرضعحولقدطفت

جولثييالبسيطةمنهمجالوالطائفسامبنيمنقبليوماطاف
اعادةاالصدفاءبعضعليهاقرحالطوبلالسنرذلكاءكأمنواستراحبيروتالىعادولما

اظهورذلكغضوقفيواتعقأالفتيةالنحلةباممرهاواهدطلبهمىفلبالنحلةنشرجمعفة
يهترتأمابعكىللقائلينلويىالقسفاستنصرالمارونيةالطائفةايمانباصلئتعلقتاريخيةمسألة
فتنةذلكجرامنعليهفثارتالموضوعهذاارجةءنمقاالتيفئيماونعثرفيالمذكورةالملة

وثحنهاقآلالحالمومىالمماهانمثررسالةحيثيفريولالىفهاجر3يألفيهايذهبالرطعكادش
يضعةوفيالدلفيانيويوركفيولبثاميركاالطثانيةعرةورحلالمذصراخعامهعلىبارد

صاويرالملنقلصغيرةآلةفيهافاخشعترثسمنمدينةإالنكليزقاصدآبالدالىجمادئممألور
ضوقةباعلندنالىكناهمنقلولماالعظمىبريطانيادولةمنبهالباالتوحدامتيازواحرز

لثإخرىاكةواخترخ3سمصفاائامأهتالبامبمتعرفثرصالىالمذكورةاآللةقي
الفرنيةالحكومةمنبهاباسلالتوحدامتيازفاحرزداولألاهشانناحهول5مماهاكاثالأتصوووال
ببةامراباللغتينانني3بتاريخواصدرها81أل7عامالنحلةمحيفةنشربلندناستعادثم

وانشأوالعلمالسياسةفيالعصرالمعدودينوتصاويررجالالبالدبخاظروجالهاواالنكليرية
تمنحريرفيحسونافهررقوساالخألفةرأوجريدةالعرباالتحادبدةجرايضفيها

الستبدادابةومحارالحاالكيمالىتريالتيكانتةآراءافنثرفيهاالشهيرةمرإآالحوال
العمانيماالدولةفي

فبضحتىسنينثماتىمدةزيخارسلطانرغثىعللسيدصووكيالالنحلةصاحبقو
فاتفقبريدكلمعبمراسلتهعليهولمشهرلكاتبهكلالسلطانوكاتبررحمةالىهذا

برغثىالسيدالىكتابمرقعومازنجبارالىلندنمنالبريدسفرموعدعنمرةسصانةللعابونجي
كانبريدكلمعالياالحوالتفاصيلرغعنيغفلاالمنةويطلبلطيفعتابميعاتبهفبعث

72فيوتشرفلجهبهانالسلمااايتمالثيكانالهداياداصالمالمغسنويممبلغاذلقايتقاضى
مرتيغالثرفهذاتلونالالعظىبريطانياملتىبمتوريايدييينباثول81أل9ايار

نيليطوفلندنزايل1881وسنةايرانساناصرالدبنولدىرومةفيالحبراالعظملدى
نخدءالنيلواديكلعرجثمإالقطارتلكسكاناحوالكلالوقوفايتغاوخيلنجديالد

نهطوالدممهبلونثمسترمعوصالرابيةالفتنةاثافيانسنتيننحوالبريطايةالدولةمصالح
اصدرالذيالحكممباثحاعرايىإنقاذفىالمثهوراالنكليزياعرالثبروناإوردحفيدة

محاصبالمباصامفياالنكليزيةالوزارةرئيىوردستون



وفيبسياحنإينعلقوماوتاريحةةيهمسائلفيالخطبالماءعلىنعلقانكلراالىدلماط

تسعيخطباناالبامبعضفيلهواتمقبلندناليلوررفولفيتواملةامايغتسعةيخطب
كابدينةكااالثيننوآمحفلفيخطبثمنفىونهمائةالفنحوالخطبروكانالنهارفيمرات

لمحمالموضوتباالشماراتالخطبةمآليلهمبثرجاستاذهموكانوالبمالصممدرسةوفيزمنشب
افرفيلهقصيدةمنبفيصابونجيالدكنورتالهلمامصداقاذلكفصار

وعظتىئقريمالصمسمعأننذطظوابمالممببغفثوان
االمههـ84أمأئه8ىاالشارعفيالكائنةاعلطبقاعةفيىباريبمدينةخالبثم

المعرضفيلخطبةالمعدالقاعاتبعضفيكألكالمديمالثارعفيالكافئرودفيانسنيووفي
ادوارالساجيامممدكابعدفماصارانكلراعدوفياخارهذلكاثناوفي9881سنةالعام

5اهم18طالهأوبماهابلندناالجمرنشأهاهذااالنيالفنوندأرفيالشرفيةللفاتهسناا
المووفةالجمعبتينمعلكالىحينئذانضوقدنحصومةبدعوةمموهمائدةكلهرتينأالطعاوتنالل

أهمهطعاصكأ3حأباسمواالخرىلندنفيكهأنيهأهـألءهـولهاهاة911ء3بااهاا
حيدروملكايايانوامبراطوراليهمالمشارالملوكةاوتدالعظمىرومةفيهاالهم14

لصاحباعتبارهمعنفيهابونيعرالتيالعديدةيارساثلايضمازنجبارسلطانيتيشبنوحمدإالد
البحلةمجلةئقريظفياالنكليزوعالخهمااعيانمنمهاداتكئرةلديهفانذلكعداوماالرجمة

وانعمالثاهانيةالمعيةفيبتعييبهالحيدعبدالسلطالفامراالستانةالىخرج0981سنةوفي
ليركسينلهوجعلازيامقمنفيهاماجماالستانةفواحيمنيقعةإحسنفيفيدارلجه

اصتاذآواختارهاالسبوعفيتينمريديهبينباثولالسنيةارادتهاليهثهركاوامدرراتنيةظ
وااليطاليةوالفرنسيةواالنكليزبةبيةالعراللغاتمنلجاللتةومترجماالعامالثاريخفننيالنجاله

باذتللسلطانمتظكانثالمعارفلنظارةيرابمالمجلىفيعضوأافامهثماإلبهيةإلى

ولبثبالستانةالرسوفيالقامدبوفئالسيدومنالخاسجرجىالسريانوكبطرمنمرج
المأمورياتفاعتزلالعمانيةاللبةفيالدستورعلناهـحثىاطالهذهعلىصابونجهحمياكتور

نيفانمكهالنحلففبرباممالمعروفالبيتوهذاوالمطالعةالتألبفالىومنقطعايعتهمالزم
العبارةهذحىعيغثمورةاليتاصدرفينقشوقدجميلهندسيثسكلعلىاالمراءوجز

اخرهافيقالابياتسبعةواالممدةنىالمدفوقوضرالصادقينعلىءيهتعالىإللهكاكلين

ليلتيجدزبابهايويسعادتىإلهيابلطفكإجعل
اظفارنعومةفذالمعارفواكتتابرسبالدولعفانةمابونجياالستاذفاتممنماكاناما

التترالىخرجواذااوساعثينبساتالليلنصفبعدماالىيألوالمتاللمةاكتابةاعنادوقد



وهوجيبهفيلوادقرمجملفيواتبتهايةواالشاصيةاثماالتانشافياوالنظمفيبالغل

وقدالناسوازدحاهالمربهاتبضجيجييالياندونمنالخدائقفييحجولواضوارعايطوف
لهإيعاتفيذلكالىاشار

ستيومسيريفيانيسيريتيودلريطورأاقتريهيزألىاس
بلدةشوارخشعوأفيقلتومحكتهاالسياسةفيبرودمنكم
تريحتياللياليطولوماكدتقعائدأاليحرقلتثمالبروقي

نوروكهدونليلجنوقدمقاآلاوكتيتقربضانظمت

وثبوقرطاسومداديراعلديهوليىالفياهبهدوفالكروفيوطرفةليالرق7اااوكان
فالةكاالحبمجدارفيافكارهبهوائبثرأضةولحئمكبريتقضيبوحرقفراضلمن

يليقةدوافيوالحبزعنديبديهةبمزسعراتانيولل

يدتىارصفيبنميهبترأسةقضيماقديمبرتحرقث
كنبةإلهاتمالرحمنمناتابرعندماحذوآدمبفعليحذوت

اثراكعنالبعبدةيةاللغوظوااللفالمهجورمالكلفيهوتحامىعرثفيالطالوةىتحروفد

يندرفيهحديمنهجاوثجالعربشراءاساليبفيئعهدالجديدآاصلوبمفنهسلكوقداير
اهلاشعارمنمحوكثيرعليهيدورممامجراهاجرىوماوالخياموالرمالوالرحالوالنوقوالبيدابهر
منذاشبهوماواكهرياءوالباخرةوالقطارالحديديةبالكلذلكعنواعتاضهـاو

ياتاالهذهفيذلكالىاشاروفدالحضرعبدالعصرتاختراط

وتسرحتغزوبالعرعييماونوقرحلووهودجسالبيلاهلالسقار

بيموذالمجزنجربمموتبفالثالسرىفيالنىاعتضناعنقدونحن
المجثخالعقأصثيحاءيهبخارقطاريجرالبرصرناصبوفي

سبقكامفيدةاختراعاتفيهاوالبراآلالتبويمبالصناخولعهالذكرشذةقومما
ةريايوالمصةالعروهينقطميهاسبعءاصولناحكمعشرلغاتدرسعلىوتعلقآال
البسيطمالكلوتتؤشعربىتحروقديةبمإزوإالوالفرنسيةوالالتينيةوااليطاية4بهةوا

كلتساعدهموالقهماظبوالتوممنهاالفائدةالثياللفويةوالمحسناتالعقيدمناظالى

ارادنهفنفسهعنقالثأكالفوبيبمنمثىوليىشيالكاتبفهومعيشتهماكنساب
وءبذالشباكمنمأضذةبسبطةبامملالثعبيخاطبكانالذيالمغالشداتاريقتنيانبذلك

الناسأخاطبانمرتاهـابةللصالعربنيئعدقالاوكاذلكوغيرولاوزراعةكا
الشعبوينهمعموهبلحناهـانلماكاخيرالنمالذهبميوحناقالاوكاعتولهمقلركل
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وفدالذماممراعاةخاقبهاشرفومنالقليلوناأليهمبارالاقواليفياتفاءانمننةمف
لةابياتفيذلكعلىالدللقام

فذفتؤتىافئ3ودارعيثساللةالذمامةصراطلرث
المحيةحتىانئذمامارايبانئيرغمااالءداءليئقر

اذئتيارإدوافومعنعوابعثرهدهاتىمنكيرواجزي
الجفافيولوظلهاليحليرعنقيمافيمنةطوقإحسانةحسبمحسناليااحسنواذا
وهياليهاحسنيزكاناالنرجالالحلىانشدهايياتذلكعلىوالشاهد

النشرالىترابيفييذماويحياالدهممدىاليموتوشعكرياموت
رامدىالجودنحويمدكفلمننسمةالشكرقإلمناموتدوفي

قبريالثعكرفيتنثمدجسيوديدانجتيبمالوفاماتمامتوروان
ربالشنفماالىحمنواليرحمممدةوالوزإصمثلرحمةفال

االختالفاتعنرغآإمحيحةاادىءالمصعلىوثباتهالدبنيةأعقائدباسمالكهبالصابونجيوإضهر
قوميوهذاتلحاجمهالكهنوتوظيفةاهإلعلىوحمطتهالدينساصروبينوبينةطراتالتي
الفلسفيةباالدلةألحمهممابدفأنشدهمالنفسودمسألةفيالدهريينكن

فعاؤابشراوبخيروتجزىانفصالهابعدالنفستنحواللهالى
وبالهانبمالزنديقعلىؤقلناقيامةليسبرالةبعدقيلوان

أارتحايأتىحينستدريفقلنامعادهاتدإيالنفسلاقيلوان
عقافاالحاقيدمنصلمتىبهادهابعدودالفساللهالى

جمانهاللهوجوالجاصداليمودياصبينوزايوسفةطامنفيلسوفيومذاتكألكةو
ةفيلالحمةطويلجدالبعداالبياتهذهالرجمةاصاحبفانشدهلم

للمالباظالثقتجاىالهروالعألالالبروافيتنيسجح
ممثألفنذالبدكانالبديهوحيروحدكياندبأليد

واللهوحيدآالشريكيسوسمركزحذبالعرمقفىإ
وإعتلىجمنهاكنديقعنوغابموحدصالعقلبعينر

زبرهعلىلتنقشاالبياتهذهونظم
وئخصرتحأالفنونايروئمحكيمااالسفارطالبلمصزفيالهقضى
خزسوالحاةجؤلدييماقتضهاالفسيحةالدنياكانتوتن

وقيصربالمثلكسرىاكتفياجمرةاضيقذالموتبيكفته



87

بالوانامنارثالثةوولهاامتاربعةارطولهامورةرمماظالذصنسضالتياتزومى
مشخص066وفهاهذايوناالىآدمعهدمناالديانجميعتسلسلل3وهيالزيت
وطقومعهمعقائدهمرموزدعنادتهمطريقةحمذهوادلبمانثأواالذبنتعاويربهيعجملها
يرفيلظلهاليسالثيالصورةوهذمختلفةإلدفياطفاروناكتشفهاقديمةأالرعنمنقول5ول
سبةإكياحق3781صنةاميركافيفذكانرهاافيصايونجياالصتاذإثشفلقدالدنياص

مفتاحاودليلبمثابةهياالنكليريإسانبارصالةالفوقدنوعهافطفريدةممتبئ9091

الدالةثاراالاكتشافوزمانإالديانتلكبهرتاريخحالرسوممنفبهاوماالمذكورةللصورة
المهمةاالمورمنيرذلىغالىفيهامطمورةالنيكانتواالماكنعليها

العثمانيأالوسامثمإيرانشاالدينناصرمنكاثيرخورضيدوسامالعثرفورماتمنونال
المثارإالستاذمزإباومنوغيرمازيخارسلطانكىالدرياكوكبووصامتريهادولةمن

مملبالواحدةدقيقةأليضيععنكبرمهنهركآفانهوكوفتهعلىالحرصيدثطانهيا
شيقبعواالطالقعلىالقهوةوالاكحولوألالمحميذوقوالالتبغلالوكألكمئيد
ونشرتترجمتةحبتوقدحالناكةاالثماريعضومضالواكلاطليببشربامالطهانواعكل

اكعفردبمدبنةالفبوندارفيسابقالرياضياتمعلمفروصالمسنشرقاالستاذبقلممطوآل
صابونيلوبىالدكتوراخبارمناختصاربكلتيسربهعهماهذاالعظىرويطانيابالدمغ

اسماءمنبنااتصلماكليحنوييحدولترجمثةونحتنمالعريةافةابابارببناالحياهمميد
وهياممثيلهموئنا

الالتينيالشاعرزجيلوإشعارمنعشركتااثنيايةااليطااللغةالىنقل1
الفدفيةالعلومفيعليهاالمصطاحااللقاظقاموسالعربيالىالالتينيالسامنترجم3
غإلمطبوعوالفنوألالحلوموصاو

غيرمطبوع0581سنةبفتنةتاريخ13
غيرمطبوع0681سنةفيوسوريالبنانةفتنناريخ

ئطبعلم38811سنةالمصريةالديارفيالعرابيةورةالمتاريخ5
يعةالطببعدمافلسفة6

بالبروتفيطغحالقاكذبال

مطبوعغيرالقانونيالحق8
وقدباشاوجودتباشاادفوالحطيرانالوزيرانالقةالعأنيةالقواعدفيالمرإألسنبة9



وطمبعهواالجوبةإالسعلةقابىفيوافرتربيةالعالطالركيةاللفةمنمايونجيالدكنورقلة
ببروتفي

3581منذصنةالكاثوليكالسرياقطائفةتاريخكأل2خويانالسرتإطاكةتاريخ01
غيرمطبرعوهوبلندنالبريطانيةالخفدارفيمخطوطةةومنةالخاضراكمانالى

دانواليانوالسرنيينوالعبراوالىوماليونلىمنالعالءصيرتزشلالرجالشاهير11

وهوغيرمطنوعالالتينيةاللغةفي

لهيقالفنهووالجمادوالنباتالحيوانفيالجمالوصفايالكائناتجمالأل131

االيطاليةاللغةكانيهـ

بيةالعراللغتينباالرعهاكرةحولالمولفرحلةئتضمنالنحليةالرحلة31

ولغانجاممكانهامعزارهاالئيبالبالدوطةالمتوالتاريخيةالعلميةونالشوهمافبهاوقددبهرالريهةوا
فيمنهاقمماطبعوقدقهمواظوعاداتهماهاليهاواديانوحبوانهاوتجارتهاوبئراعتهاوصباعها

النامعةبالرسوموزينةالقسطنطينية

والقاهرةولندنبيروتفينشرهاكليةفيأالبحلة11
بيروتفيثاطبإنتقاديةرسالةالقيةالنحلة51

ابملمترامنولليفرفياايضاطبعانتقاديةرسالةالحألقةمومى61

صنض4431فيياجرجرجىرالدحباالشتراكنشؤوعربيازفييزاموس71
بالخركاتتشكيلهتقنواالكاملبالقطع
1781مصرمضةفيرهاجدليةبرلةالحرةالنحلة81ؤ

4881سةلندنفينشرهاسياجةدةجريالححلة91

الشلفونيوسفمعباالفصتراك1781منةبيروتفينشرهاصياسيةمجلةاحالض03
1881سنةلندنفينشرهاسياسيةجريدةالعريااالتحاد113

1881سنةلندنفيامدرهاسيامعةجريدةالخألفة23

االستانةفيبعهاطيدةجرالمبعوثانىمجل133
زنجباربرغشسلطانالسيدسياعلىيحتويزنجبارلطانمرحلةفيبصاراالتتريه43

ةفوائدكثوعلقابوابهورتبعابويخياكنورنقحهوقدسعيدبنزاهراالوسبقلمكاتبه
واالمراهوالملكاتالملوكبصورايضاوزينةالسلطمانادالتيالمدنبمناظروطمتنهكل

علينظعبالدهمفيطوافهمدةزيخارحاكممنرلةاكرمواالذينئهرةالبوامطواالجمرات

ابمليزيجنيهنهسمائةبمبلغمشفوعةثمينةظعةالسيدلميخش
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ئطبعلموالقديمةالعصريةالفلسفةبئدفيالجطقيةاالصول52
لنلنفيالنحلةمجلةصفحاتعلىنشرهاالديانتسلسلفياالعيانمرآ63

نطبحلمامفالة002عددهاويملغالرصباللسانةكنجهاباشممفاالتجموع2ال
عبانظهاجؤالتينيةفصائدجموع82
االيطايةاللغةفيونشائدفصائد93

االنكليزيةإفةافيسياسيةومقاالتقصائدجموعة03

وااليطالهوالفرذميةواالنكليريةبيةالعراللغاتفيمواعظ13

فيءلداتحيانهمدةاصوادثمنلهماجرىفيهكلجمعمخطوملكتابافكاري33
الرجالاعاظمفياالاجتماعهيندرماواالعمالاالجرسمومنوفيهشثى

الدكورمنظوماتمنمقعلىيحتوممأالوحلةخاللفيكاشرالنحلةراند133
طبعةوقدواالحبار3والشرفاوالعالءواالمراءالملوكبرسوممزينةنهةكبيرة685فيمابونجي

العثمانيالسلطانالىيمةاكربالجواهرمرععةةمنةورغبةاالسكندرفي
اصركافيطبعةاءثا3اط8أول3اال3ء

طهأع15ـوسمااالنكيزكطاللسانفيوضعهاالرلتديالعرقاصل53

راانفيطبعهثمكالطة3ءه

الطبيعيةالديانةمنتجدبماالنكليزيةالغةافيوضعهاالدبانجمغنحنعرتاريخ6
فالبروتستانيةفالهمديةفااجميةفاليهوديةيةسفالمهفالوتيةفالبوذيةفالبرمميةفاثنرائيةيةفاآلثور

ولموااليطليافيايرصالىترجمهثمهـلندتفيلمجهوقدجؤافالشيكزفالىولوفالجمبروهم
بعديطبه

مطبوعرغوهووااليطايةالركيةإقالغتافياالديانناريخنخصر3أل

جميعصلنسلعنبهرهاعرالثيلصورةدليلبمثابةهياالنكليزيةاللغةفيالهرسا83
دياتالا

بارموممزينةدمائةونهالفنحويحويواالقمارومالنفيالسكانيهاب63
والفلكيينوالفالسفةوالشعراهالعلماءبمروفيهاالولازسابمثالثةالىمؤلفهةوقدالكثير
أطقةئقهوجودالعشرينالمرنالىقدبمةاعصارمنكلواالذمالعظااناالدبوام

العلوبةوسكاتهاوسياراخهامىااحوالالثانيالعسافيواوردواكواكبالنجومممععلى
بتعديدالعصريةلفاتالموبينسأنكبيرالتأليفولهذااالرضيةابخةوصففىالثالثفيواقى

بطوللمفحهيماعهدويالعريةاللغةفيوفعنوعهمناولكتابوهومباحثهوامميةمواضيعه



ت18

علىثحراالذياللانصهبمالفهومواكتابهذااحدهمومفوقدوالفنونالمعارففيالياع
وفيلسوفرعمويثونانونجيصايهورامثلعليهيجبالعديدةالختلفةمصادرهامنالموادجمع

ومنضلغاوساغوجؤاآلللولثوندئمايماوسياسايآووقسيتوتوالهومتفتاوشاعرأوفلكيا

لةلشيسررالسعريانيةركيةوالبيةوالعرواالنكيزيةوااليطاليةوالنرنسيةينيةالالاللغاتكن

الموادجمعفيةسننحويمرفثموالمحارفالعلوممنالغاتاتلكفيالعالءتجامايطالعان
عافادمإماتالىيسوقهاثمضعهاثمالموادتالثلموكثثمويلوكيلوكانثمللعسلالضحلجمع
خالصرىببصقرطاصعلىبيراءيطززهاثمعقدآيظمهاثمنحروطةادرردماغهمنيبرزهاثم

تينيالالشاعرهوراسوالممدكقولالمسليبينفيهيجمعالتعقيدمن
اااثاااللمااآفأا1زقاالكهزحالأاص4أالأس

يدهصلوطبها6681مطالفرنبياللسانعنتربهاتمثيليةروايةوداودلئعاوأ

صفحة56فيجريةاالمطبعةعلى

الركيةبالقينوضعة3ئاطمح5الم4اهرداوعمانليرألصتاب12
شبتالتيالحججفيهفاوردالعمانيةةالسللىفيالدشوراءلألنبعدة431فيواالبرطيزية

والعدالةبالنصافوثانمبهالمجلىتشكيلكيفيةالمحمديةالشريعةعلياالساصيالقانونمطاقة
السالشفاءلهاالتييمفلالعالجماتومبيناإمرافهااالمريضةبتريهااالجانبمطامعبمرثم
وغيرمامكلومدينةالمناظركاكعبةبعضبرسومزينماوقدقاالظفسادداءمن

السريانيةاورشايمخرابقىالشجيةالثانيارميامراليأ24

بالحركاتمشكلبيروتفيطبعاالفارضديوانب3

يم

يسويبلوااواالب

موشسبهماواحدالبثيركيدةوجرالفايكانيالمجمعمجلةمدير

منبرغدياواليةمنلدةلوكىفي3381السبةمناذاركزةفيالرجمةماحبولد
حمالوسالنةصظفيورغنتةلقاهانبيدوالجدبالنشاطسنهدإثةنذفعرفنسةةاعمال

نضوإإالفطابالمميريميةديجونمدرسةفياالولىدروصهبعدبالدياويزهدالعالمجماجرانعلى
3481سةمنحزيران81فييسوعيةاارهنايةسلكفيتظمواوساغباالقدبىراببماتحت

616
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1فى

يسويابلويوحنااالب

ؤللثيبناءوباشرحياتهمارءمهاطولالتيللفضائلمضياساسئا4نففييضعانوقتيمامنىو
ضامخمامكلوآوممتلبجدهاتفيانجيلىفيغاعنةتكلمالذيالروالبرج

الذبناوالدةبثريسوعييناالءالالىعدتقداالذاءتلكقيالفونسويةالدولةكات

يسوعيونافرضبيالسلوكوسوالبطالةالفوااالحداتهوالءوكانيسوابهمآلفرذمننفتهم

يوحنااالبفطلبيدةمشقاتذلكفييواوفالجزاؤمنقريمااكنونبنفيبتهذيبم



8م

لهذااتعابفياخوتهمثاكةفيرغبةامشانهزمننهابةبعدوالدذلكالىيرسلانبلو
تالمذتهقلوببحبهواصرروسائهانظارفولاموقف4816481ستينثمةفقفى

يختلطانواحثعربهااىفرالجزائرمدينةاجاءفيبتجؤلالفراغناثاضبهفيكان
يستفيدانرجاءالدبارتلكاسأللذةبعضعلىبيةايعردرصالىيهحداماوذلكويخدمهمبهم

فىفرتهأخاءقسبطينةالى81ع7سنةذهبولماإالهلينلصالحبهاتوسلوبمعارفه
النالدنمكلفظوألفبفانعكفالدرسهذالمواعلةارساثطلدبه

القلسفةدرسعلىسنواتثلثفرنسةفيلوبويمدينةمنقربفلسديرمدةثسبانثم

لخهلمالعلومهذالطعلىبقيلذلكبعدبتدربمهاأوعزاليانهحتىفيهافبرعوالرباضبات
ابهااوالنظرفياصولهامراجعةالىاسرعالنفلتروجساتوجداذاكانبيةالعردرسعن
نالناحهبخدمةنفومهمتخصبصفيملىيرنجونالفلسفةطلبةمنرصفائهبعضانرأىولما

تأليفالهمووضعبيةالعراللغةئليمهمتولىاالمبالدفيالشرقنصارىاوالجزائراهلمنبالضاد
كة042فياصت4ح11كا3فىإ11م8عصالعربيالغرامطيقولادعاهافرنشأ

وصذره9481صنةفلمديرالحجربعلىوطبعاروضالهادىء3وبحروالمالصرفنهبة
دتهيهيرفلسانجملىتضطاللهتمجيدمنينويهلمابيانااممتأبيةيةاالجهذ

االساففةتدبفاةالثانويللتعليمالمدارصعفرنسةفيللكاثوليكأتيح0581سنةوب
وانشاوادعوتهميسوعيونافلبىالعدمفيوترويفهماآلدابفياالحداثلتهذيبيسوعيينا

زسفدبوردوالىثمافينيونالىبلويوحنااالبلفأرمنجمنكلالطلبةاليهانقاطرمدارسةعد
االحداثتنشيطفيركنتهودفعتهونجاخأعددابهمتهالنألمذةترادروساادارةوتولىاليياق

فنونبالياكوريوسثحهادةلرثعمااكىاكادبيةامامبقدمانالىسةالمدشسمعةوصمن
خموتاممدرجةالىترفيتهوفيلممرهمنالالثينيبلغلموهوذلكوانجزكلالقديمةداباال

انالروئاهيثأفمالالهوتيدرسلهصحذلماهاادالتيوالخدماقامالتيالمامكانت
يدعيوضالغطاسعيديوم3581سنةفسيمكاهناائلهممومنعرفوامامعالنعمةهذهرمو
581اسنةالىونهشوفيوبتيالشهيرالمصقعوالخطيببوردواصاقفةرئيىيونهفردينندالسيد

روميةافسلقاتإنظارفيظفالهويعينواعالقهعنالعبءمجفواانالروساهاستطاعثج
الخطيئةدنسبألاهذراءابمريمالجلعقيدةاثباتسنةفياليهاومولهووافقالالهوتلدرس

ظيلمبهرآقلبهفيابقتوهيالمعمورانحاءفيوابهةرونقمثااليجريقالالثيالحفلةرتلك
ثماقداميمابلثميرسوالمالثاممعبوسبمعاينةدرومهخاللىفيايضحظيوقدالنيندومل
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اخرالىاجهاصيحافظكانينةأئروذيةروانعاماتعذةوليالرسايمرميكالالطافمننال
وتئحرصكلحياته

منحقهاوفاهاصإثامتحددةاممالقيآلالالهوقيدروسهصايةنبعدبلوبايواالبئقلثم
فيكلتعدالمبة3وهذعرمونديرفيالرهبانيةلطابةةيبالدكرغونءنهاقىعلوالاالهتمام

الجمعيةلحياةالمسفوليةمنصاحبهاعلىرتببةلماالمراتبواخطرالمشروعاتإهممنالرهنانبةالجمعيات
عيونانإذلالفظحب3هومثاآليمسناناليهتعهدبذلمنواللالسبيلفيوؤقيها

انيقالقواطباقوالهرمنهماعباعمالهويقدونمنوالهترينسجوناليهشاخصةالمبتدئين
السامالتعرفبغيرةسؤاتضةرر4توالهالذيالعسلاتاختارهفيوااحسالرؤساء

اتمامهفيينقدعهماالفرفئاوسيهمروعلىيفرضلمانهتدبيرهتحتممنكانواواصدغيرسمعناوفد
غبارفييمالهيشقلمالذياووحيالميدانبهذامجارإتيماجديتبافسونكانوامبتدئيهاقحتى

باراليوسفاالبوهووعينالياآلياءهيرممثااحدابامهفيكرمونديرمىيراوكان
سيرتهتشهدعاييمالثكورةكااعيهوهـإالمبرورةالهباطيبمابمرأةفرنفيضلدلذي1ث33هـسأ

راثحةفكانتالخيريةلمشروعاتيمامؤازراشدباويوحبااالبفيزوجمدميندينفيالمسطرة

التقوستقحمدهالذيكانتالممدسذاكمتباحريالديراوذللثمنسمخهمابتسطعالبر
تشرين71فيالقدإسةبرابارالاالبتوفيولماالمجيةالفضائلوممارسةلبالالمشغوفة

فورستاديإالبيدسإفةشريةوفرذاصرةمناخررجلكهرئاستفياظفه368سنةمناالول

االجنبيةللرساالتادتالتيالرسوليةالمدارسمظىءوهوفضآلوفضيلةبارالاالبنديمنلم
مشورتهدونامرآيأتىوالاللهبلوكرجليوحنايعتبراالبهذالكانتحمىالدما

قليلبزمنفنفدت4القراعليهاافنلالنيالروجةاكتببعضتاليفالمدةنلكفيثارهاومن

الروحمواهباخربيهاب681ضةطبعالمسجحيحسالحالصالةفيمنهابهاب
ارهبانيةالسيرةالىالدعوةفيثالثوكتاب5681سنةرمونفينشرهالسبعالقدس
9681معنةليونبطغ

اناالرومنيطلباليزالالربفالحةكرمفيالغريبنشحاطهحالرجمةماحبكان
وطنهعنالحازاالقطارفيالقريبوضالكالخيرسبيلفييتفاتىإنهكحيثالىيرسلوه

الجزائربالدالىيرجعانرغبةكانتبشريةسلوةبعيدآعنصالقصوءغابتهاللهليكون
الىوابحرالبشرىلهذهفرحاقلبةفطفحسوريةإلىالبحريربمبباناليهاوءزتالالعةكن

6681سنةخريفإولفيبيروت

اإلبيةالعراللغةانقاتفيممةافرغكلحقبالدناارضبطاالجديدالمرسلماكاد
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قئهيثلكأءوكيرئإفىهىطأهـفو3إل3ولتالمؤمروو3حيكاذ

غوحعآقىآالىمئهاجمرلمميمافكفبورطاصألةمىرالمكبلىم6لف3كا3ثم3أك



يخكياةالمدهذهطولعرفناهوقداكنيسةولمجدلخيرالالدإالعمالانفعفيمشة63صرف
الرهبانيةالفضاثلدكلمربانهكانثحهادنناعرفةممناحديردانتحافواللهنشعهدان

االثيرةالمسايرلكلومنشاال

هوفانةجديدطورفيبهمنلفدخلتالمطبعةادارةبيروتوصولهاولفياليهعهدكاكان

تفوسالفاتيكانيالجمعانعقادسنةذلككانالديارهذهفيثوليكيةيدهيمجرالولباشرالذمم
منهابدألظهرالتاليةالشةوفيزجقطعقطغهاذاكاذوعناجمهتعاعنلمدافعفاالجريدةبه

اناهبهصتستضيءنارأوجعلهاعنهافطيحدهلمالتيالدينيةبلوخطتةاالبلهفنهجالبشير
الياسقةاغصاضهاكاالدواحررفتينمواظردلحبةهذيرىالناللهمنوفدالشرقبةاكناش

االجالءالكاثوليهيةالطوائفوممثليالرسولياكرصيلدىحظوىحظيتكلانهاحتى
جموعتأليففيذاةالعرللدرسمدرسيهالىكتبخاصةفياالحداثمكاتبولمارأى

اليازجمطابرهيمالثياللوبعدةوسارودهاغوسبنوساالبرتبةءاجزاءنهسةذي
لفأفي781سنةويمةاالالسنةفيالكاملبالشكلطبعالذيالمفيبيماكتابنعني
عديدةمرارآطبعاتهويمررتالمدارسإربابعليه

سالمقدالكنابتعريبنريدفاثدةاعظمالعثرقيةا3خاشأفادطيلعملبهسىومما
الطبعيةالمالزمبمراجعةكلحسنالعملاجدىإكنههيمعرمنيمنلموانبلويوخااالبفاخ

طبعها5جوكلحرمهمعاللهكنإقيفيعلبهالممتمداالصليةالنسخعلىومقابلنهاوامالحها
ومدرسيةروحبةكنبةثيخفلتصةاستفادايأليفهذانجزولماالشغلفيواالمراع

الطقومىترتيبحسبعلىاليوميةالفصوللقراءةفهارساليهاوافافبعةاالراالبخيلفطبع
روايةلجابحيثونظمهااالنجيليةالوواباتفبالميغكاالبالسيدصبهورجمعثمالكاثويكية

وهوالعماالىالجليلعودهالىاالزليميالدهمنالرباممالناريخسياقعلىمسرودةواحدة
فيمعلمهفىيبتراالبضووحذاطاعئانوسدياطسعاالونيهجارىيةالدالقالدةكناب

هـ4الحدااقتطفوكذللئالمسيحدفيءاورضليمبمكاتبخارطةالكتابوزينالرومانيةاليهة
طبعتوقدالنضبرالغصنباسموسمهااجزاءثالثةفياثمدسةاالسفاررواياتاجملالمدارسق
منواليةطعات

االخياركاعروجككتابشأناهااعظينيةأخرىبمطنوعاتيعذلكائناءفيكان
معبيثيماعربمراجعةبلويوحنااالبفعنيقدثمالهفروماجءبطرسإالببمناالبرارتراجمفي

يئماصامماءهماكفسةادرجثالذيناللهاولياءثراجمعليوزادالشرتونيشدالفاضلالحثيخ
وجسفياالزهارزطفالبعدتياجشنىومنه81ال8سنةاوآلنطنعهالعدبممينامدارجفي



وممانجليدهائقنويروابالتهاينهاوزالمدإرساحداثليطالهامنفردةبىجعلهاكرارالختار
فروماجاالبعزبةالذيأالمسيحيالتعليمشرحتنقيحالوفتذلكفيايضابعئى

االبشروحمعإغناطوسالقدبىنقحهاكرياضاتاوالهادينيةاخرىيلوكتبولالب
اليافوتفالئددسدابيوصفاهـكواغناطيوسيوسفالمديسيناالكرامونساعياتجانسو

السايهوندبماخرىناليفتزفضآلهذافروماجاالبترجمةالكهنوتواجباتفي
القديىالعبادةمدجلورودريموسلالبالمسيحيلالكالمالزمهاومراجعةطبعهاني

ذلكوغيرندروبوفوريلمأوالجديدالعتيقالعهدوسالديفرنسيس

وفعبمايناالورلالمسالثرقينلدىصثمكرأظبلواالباتحققدالمطبوعاتهذوفرةوء
مصنناتووهرارأواثنوفضلهلهعرفواوفدامعضالوئقريبالعربيةاللغةلدرسالثاليفمنلم

وقامومهواالفرنسيةةالعراللنتينفيالدريةالفرائدافيالثدمعانجةزللثفمنالجليلة

تظيممهاوحسنفوائدهالجلكتبالوهذهمختصرهمعجزئينفيوالعربيالفرنسويالمطول
وينقحهافيهاينظرمولنهايزلولماالوروبيةالكاياتاغلبفيالمدرسيةكتباجملةمنارت

طبعةالعرلةاللغةمبادئبالفرنسويغرامطيقهايضومنهاجاايامآخرالىمطيهايزيدو
حساباتالبشيركاوضبطلقويمفىبطغعديدةسبيناهتموكذلكوجمداولبتمارينواطقهطبعتين
كاانهصثلرجلاكتبةءتاحدقولفيمحعالذيالهمامالرإهبذلكاممالبعضهذه

يدإالبالنإعالهمنبعضهذهانفباليفاوبصثتابةفيايدتراملميمامصلوبمكان

ممل4وهوشغلومرتبغمرةزمهامويصلحالمطبوعاتصفيينظرلمحطبعةكانمديرابصفةكونه
والسأمدونصنةوثألثبننيفمدةالعملهذالىموقدبامشقناالوطأنهثقلالبعرف
يربالخإاليذكرونهوالاللهاولياهكاحديعتبرونةلمحمالعملةكانولذلكاستئقال

ليتضقفلضيماإالالندبهرمنهافضلهمناعظمبلوكانتاالبائلضإديقالوالحق
ممنيطلبلمإنةبمرهبحامايجدرواوكلالحقعينهوبلفارطلقريظماليسمباانصالقزاه
منتقدضكرهعايهانتقدوانلمدصهيئثلمتاليفيماداررحكاذ5فاذااقهغيروولاشغاله
بسذاجةكهمطمنقادأالرهيانبستشيراخوتةماكانوفيأمحيحانقدهوجدإذامهوبوإقز
بمرويأبىصغبمالالضدمةالحداألىاذاذلكعكىعكانلفضلهمشاكرآالطفل
المجبنافزاهالحذلوأوردناهااخرىبهيرةاعالبمرعنونفربهذاعظبمامهماكانممله
العمرواضامهثقلمنبامحهروفاتهقبلبدماكانومعطيبةجمؤضةبلغوقدماحبهاوارةمن
091ب411وفينيماامجهدالمطبعةمالرماصالحفيمجتهذاالشغلعلىاشافيفىابها

كولويى11خسارتهعلىالجميعامفبينالقداسةواحيانهانطفأمراج
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ألب

إ

كيازحياابرصيمالشيخكالأل
بيروتفيالطبببوابخاحمجئتيومحرراقاهرةفيالضياهوبئالنيانمجلةملمثى

المنرلىقبووالطرالقديمالوطنيبايباس3781سنةفيرسمة

مثاليمابرسمموزتهاأهدتةوهؤنظيرهايومصورباأ
أجمالنوربغيصورومابضيائهاورتئهساأنوكأل

ودلداليازجيسعدبنجنبالطبنناصيفبنعبداللهبنناصيفالشغابنابرهبمإدشيخهو
اللغةأمولفاحهاعنالعاوماصحدإثتهومنذنشاوجهابيروتفي781شةادار3في

النفيمامسةالقصاثدفيولهفيكهولنعنهانصرفبخبياالشعرونظمابهاآعلىوتعلقلحةالعر
ألمنزلتهعلتداكبرمطبوعزللمدهيكببرنحطوملديوانفيجموعةوهيالبلبنةوالمقطعات
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ذوغلوتفئةورثاءمدحمنالختانةاالغراضفيإلنظملهالثاسالننكدئقاضيهذا
للشعراالنقطاعالىبهسيفضيالحالتمرارتلكاانوجدحثىالشعراءرسائلعلهوتواردت

العقليةوالعلوماالدبفنونوسائرباللغةإالشتغالوعكفبتةالنظمممركسواهماواهال

81ال3شةوفيروتائمهمثاهيرمناليافيقالدمحيالثيخعلىالحننيالفقههوقرأمبادى
انتدبةبمإشهرآتحريرهاكلفلبثابخاحمجلىكتابةتولىسنةلنحواثيخوالإلهوفاةبعداي

معالعملهذافيفقضىاثمدسةإالسنارتعرببفيلالشثغالبيروتفييسوعثرناالمرسلون
ودرساكابرعالكمدامعفيهاالئعريبامرتولىسنواتتسعمنصآلهخرىيحيهب

علىالتعريبعبسارةلتطبيقاالفرنجيةاكتبعنتلقيتابنفسهالسريافيالسانواالعبرياللسان
تابةتولى4881مشةوفياالسايبوجزالةالعيارةبفصاصةمعثحهورةالنسخةوهذاالمل

النيكاتالمجلةوهيسعادهظيلوالدكنورزدزلبشارهخورالدبمعاونةكهبالطيدمجلة
عنتوقفنمدأوالدآرررمبهافااالميرصبوستيهورجورجالمثهيراإحالجرانشأها

جؤشرعقد3881شةفيوكانالعهدلذلكالعلميةالبضاعةطآلبقلةمنراىلمادارهاإ

فعكفموجزآشرخااتهالبعضعلىعقققدناصيفثيخالوالدهكانالمتيديوانشرحفيم
متداولثحهورموالشرحسنواتاربممدةفياتمةحتىاالدباءافاضلمنبهاعةباقتراحاتمامفئ
وصففياالطنابالىحافال

معثهورةااليديبينمتداولةافكاوالشعروالخووالصرفاليان2واللغةفيتآليفهاما
ناروماوالصرفإدفص2فيوإختصركتابيهناعيفالثغوالدهاكةيركتبفيالنظراعادوفد

االولىالنبذةوالمجربنكابمطغوجددنةالخزاشرحفيالجمانةولألالفرجوفنيالقرى
كامفاءيةووالدهديوانمنالمشهورةاالجمزاالنالئةوهيكهريناثاكو3نالرطنفحةوأل

اضماردالجومرالةكاوالندماء

نسقوالمتوارداثرادففيالواردوشرالراثدةبطبعكثاب091سنةشرعوقد
اجزاهثالتفييقعوهوكنابااللفاظدونالمعاتىعلىورتبهوتراكيبهااللغةالفاظمنماجمعةيه

اليافيينالجزئينانجازفيالسيعندوأيدهالمرضغلثممنهاالولالجزرفاممدكبيؤ
فىمنفردآيكونالعربيةاللغةفيجمهايضعانبعيدعهدمنذبعضهمطيهاقرحقدوكان

فربذابابهفيإلةنجاهابعهدذلكمنوضعهفيواحذمثمسهماجابةمنابديجدفمئقلمهما
موفوطتطرأشوممااالولينالعربممنالمأنوسعلىلجعلهاذوطريقتهاسلوبجؤ

نسقفىوضعةوقداالصطالحفيوالمحدثالمولددونالفصغعلىمقتصراوالمحدثينالمولدءئ

فيااليامننسحفلمالساناقالئدمنالحانكاالنواتداوماصأمقلدوالاافبهمناجغير



شتاتةيجمعمنلهئدبانفصمىاالثرالجليلجمهذااالففاعمنالمتأدبينوحرمتالثمامهطه
ماعلىاللهجزاواضعهعلىللرصواسندرازااهباالحالجديؤاكئيؤبفوائدضماللطتعيمثلهر
خيرالجزاءفيهفىط

اولهواالنكيزيةيةبالفرنسوالعارفيننفانهاوفنوةالعرفيتتحرهبمرشماوظر

فيهااشهردقيقةباحثفيهولهالهيئةعلممميماوالوالطبيعيةياضيةاالعلومفيمشاركاتذلك
الفلكيةباريزوالجمعيةفيالفاكيةالجمعيةمنصإتةانتدوقدواميركااوربافيالعلمهذاباباروين

ضويتهافيينثظمانالسلفادورفيالجوية

يخنافيالممثهوراكتابمهاؤبميرةعيارتهاوتهذيبتصحيحهانولىالتياكتباما
اباخمننجاءوامطوبهلفظهفابىفيوافرتلمهبةيعضهفانةمدوعجميلتأليفواشوريابل

فيهلهأشارالبتلونيشاكرالمرحوأجمطالذيالكصتابومهاعيارةوافصيالعصرهذافيماكنب
ورسائمهوضعهمنشيمااليهواضافضبطةوتولىوالرصلاءاالنشعالهالوالمنبهعهينقماالى

بتاومنهاايضمااليهالمشارجمعمنثأاالشعارمننخباتفياالزهارففحاتومنهاكناب
الواردةالشعربةالشواهدشرحفيوضعهعطيهشاهينالختمركالعلمشواهدشرحفيرراعقود

لياتاالبعضروايةقفيلطيفتذليلعطييماولهالنحوعلمفينارالقرىمحتعركتابفي
نخببهعكنابفيروءمطينوسواوءبلويوحنايسوعيينابوبناالوصاعدبعفهاومعافي
عنوانةخطابموطخعديدةمرارآاكتابهذاطبعاتويمركارتاءإبئنهسةفيوقىنيبثهالماح

ذلكيرومنهاالبطريريهةلمحدرسةالسنويالحتفالفيالقاهالمدارسنيالدارادب

كاالطملبصفحاتوونشرهالنويةانتقاداتفيكئيرةمقاالتولهباستقصائهنطيلالكا
وهيالضياهكاوكاالبيانو

السيارةفافيشاخهومابهاانتقدفقدالجرائدلط2والعصرالغة1
مدربنذلكوناريخالتعريبشروطبهابينثأكاالتعريبفيمفالة3المغويالغلطمن

اللغاتامل016ياواللغةالعاميةاللغة5القدماءالعربطاغاالصالم

مانلمعجممنالمتداولةالطبعةبهانتقدطويلوهوبحثدأالعربلساننقد2السامبة
الىاالسالمصدرفياللغويالظطمنلمحولدينوفعمافهابمنالمولدينممألطا8العرب
الموافعبعضفيالخطامنفيهنفسةهووقعمابمرثموالدهللمرحموآوغماذلكجملةوفياالن
العالميمون11العرلبإفعلافيوهالنبرفيمقالة01الجازفيمقالة9
االشتغالعلىعاكفوهوولبنانببروتفيالماضيةاكثرايامهقفىوقدوكيرهاسيا

علبهكثيرونتخرجوقدوبهةطرالبالصرصةفيالمائهااكثروكانذلككيرالبلوكلألقيمىوالندر
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كامنماتىاالوسامثاذلىعلىونالوالثعرفةالصطسيماالاالدبيةعلومالفيالعصررجالمن
اسوجملكالثافيراوملةطكاعنوالفنونالعلومنوطونالالسلطانيةالعليةالحضؤلن

اوءرالمكفيولهمنكتبهطائفةلتهطىرعايةعقدتحتالذيالنؤياالمجمعالطإهدىوقد
غراءقصيدة

فامدرالمصريالقطرالىانقلبثممدةفهاوساحةاالوردالبالدالىمافر981صنةوني

واحدمجلدمنهافصدرزدزليشارهكتورامعباالئصتراك7981كأسنةانالىلاوقاهرةفي
افعالمشهوريايعالضياهمجلة8981سنةبعدهانشافأاصدارهامتابعةدونعوائقحالتثم

بحيثكانوالنقليةالعقيةاطقائقواثناتوالعمليةالعلميةالمناحثإنتقاءمنوجهعلىالعمل
اللفويةبالفوائدمشصنةمجلداتةيانيةمنهادراموقدشجعارائدوكلمهثرلحواردفهكلد
اوبللةفاثدفيهمامنكلغيرذلكالىالعصربةواالختراعاتاالكتشافاتوفصولبيةواالد

طيهامشدتماعند6091هرتموزثفيالثامنالجداالخيرمنالعددمدوركانلالديبفكاهة

السثينبالغاالسنةلتلكاالول38كانونفيبجاتهأودىالذيروماقىمالعصبيالمرضىوطأة
ظيلالثيايخهابنمبحالثيخاالاليازجيةالدوحةمنوهوآخرغكنيتزوجولمعمؤمن

الماهؤالىالمطريةفيمترلهمنحامىبقطرجثتةاحثفالكبيرونقلتالثانياليومفيلمشهدنجرى
نتألاطفالتوعفدتالعاحمةوكبراءواالدباوالوجهاءالعلماهعددكبيرمنبخازتهفيئى
ييروتإلىجثتهنقلكلواصدقاوةعائلتهلثوعوسورباواكثرانحاءيةرواالسبهدماهرةافي

سموتشريفاتىسرةبوااالنيإعباسالخديوإرمعلوقداليازجيةاالصرةضرجفيلتدفن

نصةوهذااليازجيحبيبالشجخالىتعزبةكتاب

اليازحمحبيبىاالفاضلبخاب

وهيماالشبئالعآلمةالننقالابهاوإةالعرياللغةرزهبعظبمالعاليالخديويالجنابعلملما
الطيبةالحياةثلكانقفاءعلىاسفهمزبداظهرالباقيةالدارالىالفانيةالدارهذمناليازي

جنابمابلغانالخيمسموهوامرنيآمصروالشاالقطرينفيالربيةللعلومالخدمثلسبمالحافلة
واجبلقديمفيبيةالعراقرمعامنركوانيمبةاولتعزيتةاليازجيةاالممؤاعضاوسائر

الخدسرتشعربناتىضرايمالىعزبةال
احمدجمي

قوضااظىنيالمصريةكاالهاللمجلةمنشىءزيدانبكجرجيالمدفقرخالمودأوقد
بأتىمامنهافاكعطفناوآثارهواعمالهوشعرهكهوقراائهوانمفومواهبهالربهةاصاحب



ومفاتظ

حاضرالذهنالخاطرالفوءادصرجصرجالبخادالمزاجعصبيالبفيةفىيفالقامةريعكان
شديدذلكحكانلهاجمكواالدبيةللنكثةيطربمجلسةاليملالمفاكهةطولطيفالهاضرة

لمااالنتنامريموكانتصريحاوالظيحماهزلاوجدفيمسهااليحتملكرامتعلىالحرعغ
صبركلماذلكولوالوثرابهبطعامهمئعنفاكاناالديةاالشاراتمنالمجالبثاطنلل

عشائهفييقتصراالخيرةاعوامةوقضىبنيتيمانحافةمحمطيئبعواربضعةالقلمصاعةمعاناة
ضهمايمنولمالغدااكةرالغذاءفيالعسدةواكامعدتهعلىالمثملخوفاللبنمنووكاس

ودخنفهوتةشربالظهرثغدىفاذاالعملعلىيعكفوضيفاطحامناولفيتالصباحفيواما
جالنفسالروجويخرجاليتعبةعملفياوةالرافيالنهاربقيةويقضيينهضثمونامشيشتا

والمفاكهةباباهمطةالوقتذلكيقضياواللسليةسبيللىبالزدمعارفلبعضيالعباالنديةبعض
جؤةالئميثبتدخبنمولحكانالعسلوبستأنفاللبنفيتناولمنزلهالىعادالعشاءآنفاذا

الحينذلكفياكخنوثدبالقهوةفولعماوالدهكاناكثابةاثناه

يعدباالرتزاقمايتعلقفيوالييماالرقعاحدالىاالنفةظاهراالباالنفىكثيرعفيفنو
اصدقاوهارادماوكثيرأهاباووعنمانفشةزادتمالهقلكاتملقااكسبسبيلفيالناسمجاملة
برهةنامحهاطاعفربمابالحسنىمنكبارهموالتقربسانبمجامألئقضياالرؤاقستةاناقناعه

اكبركنالقناعةكانتوكنوراسةفيلعامقذلكووالاالياالفيعودخاطرلهيعركأثم
سادسبابا

واستترفتالمراغاامحابأغوتماالثيكثيرآاللذةلتلكالنماسابالقلميشتنلانهكانكل
دقةمنعليهفطرممالهلكاناالرؤإقمجردالشيخارادولواورةوماتوافقراءفعاشواقواهم

يمونانندبوقداطكومةمصالحبعضفيبامنيعدميكنلمبلخبرسبيلبدويةاالصاعة
بقبلفلم2881سنهلبنانمنزحلةمدينةعلىالئمقام

يخلفاليحلدوالوجوههااختالفمعامثهءفيصادفانهكانتاظكرمإبائهومن
ذلىعكسوكانماحبهالىالفضلينسباالفوالاوراهاالمنيقتبسهاويتقلمافياميناكان

وكنلذلكااللكارشديدكانفانهعتارةتنقيحاومقالةيحمناآلخرينهوءمايفعلهفي
فيوزاداكةضدموفدبايبزاكانالسطورلظمنبهاطولظهورعلييماننمديباجنهكانت

فرحواثموفتهمنكبيرآجاننماذلكعلسفيفأنفقمنكمتبهشرأوثارامناتمةبماثهرته
العنميماللنفسهواستبقىوالدهالىالشرحفنسبههوثرءبراوالمتبم
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ومواهبهفرإف

وامشراوأدباوناعةسمنيتعاطامالقانافيمتأنقكانفانهالفنيإالنقانكهقراأظهر
ترىبمنتولالماكهقولهماالفرنجعنهيعبربمابقريحتهنظمهاوبقلههانشأهاوبيدهاصماخعه
حموطعامهمهصومثهوجلسهاسهلفيحقحليهعملفيصظاهرينواالئقانالتأنق

منذذلكالىميلىرظومصوزاشقناماهرآاضارفكاناليدويةالشاعةافيتأنقهمنفرعذلك
الشيخعرفانهفانديكالدكنوراصناذنافيؤانديكالمسترادوارصديقضاثناحذئهحداة
ببديومئذوادارتهابهـيروتفيناالءرمطبعةعلىيترددكاناذسنةواربعينيفمنذالفقيد

فيحوافبمدارمهمالعليمننبمباالمرحسشةروفةناصيفللثيخكانتفانديكالدتحور
صماضومالالحينذلكمنوهيماالثيخفييالحظنانهرالييماالمظصديقناقالمطتعتهم
يومالهوخطروالنقومقالصورحفرثمالغيةسبيلوواالختامىفرماكانالحفروكثيرآلصناعة

يومئذمعروفةيمنولمالشائعةالووزناماتقبيلمنالحائطفىتعاقببةعرروزنامةيصنعان
واالشكالرفااللحنرالمطنعةادواتيعضإماستففييهورثانديكالىفاستأذنبيةيالعر

هذافياليشيئايحشاجاليمنعةانعطامومىالعهدذللثفيالعمالرئيعىفامرالعسللهذاالالزمة

روزنامةولاوهيمايمونبهلاعلىتمهااحتىوارقاههااروزنامةحروفرسمفيالشغخأنقالسييل
الوعهذامنعربية

اخرايامهالىبهيألخطةوظلحداثتلمنالخطحملفكانيدهطفيظهرتأنقةانعلى
اجمابهممنإقلالخطذلكبجالالمجابهماليمونبخطهرسالةقرأونوالذينرسيةظتةوقا

ناطقةصورةالمرانفسهءعوعباليدحتىالتصويرفيتأنقةلالفهذاومناسلوبإببالغة

فيسنذكرهاالنيالحدبثةالحروفاصطباعالقريحةهذهثمارمننجمماواهممونلهفيمعلقةرايناها
ثاراجملة

نشاوها

واسدباااللفاظانتقاءفيذوقهسالمةمعالمرسلاالنثاءوويبالضاقتدارهقرافومن
اكثرمنوكنهاجمالشبهماالمقفعابنإسلوببشبهوالسهولةواليالغةالمتانةبينجمععبارته
بتةهنىبعدانناجاهبمضهوصاجهايناكاكتبيصللماثمفعابنانشاهانكلبالثيخخاصوجوهه
ناهيكسوإعبارتهيمىفلمالشيخاماعشرفرنااثئيزهاءاللغوبينقراغومحئةالمنشهيناقالم

علبهابدللفظالمجماتفيوليمىالعدماهيعرفهالمالتيالجديدةالمعانيمنايوملبالكايعترضبما
المنشئينطربقفيعثرةيقفمما

غرببمنليةظارتهيتنجاسبيلاهونكلالعقباتهذهينخطىنبميازبماةقيدنااما



والالمعيمبفالمألوفاعلهموضععهفيفالغريبباللنظيأتىوفدالركيبووحئيللنظ
متناسبامتسلسألركاكةاوضعفبالسهألئقعراوتهقيدباليليغاسلوبهةكانالفهميشكره
علىحملتهااللقانفيبتهورغة5فيفيكاواالنقانالعأنقايماتويخمنقدمناهماطابقمتناسقا
جمرفيمستبهابموتالذيبهاتنقيحهابعداالالمطبعةالمطالمقالةاليرمملفكاننشرءابمتبهفيالمالب
بناتاخراجفيابطائيالىذلكدآلالخطأفيالوقوعمنحذرأهباذاسالسلكانهواضع

ودرسيماثماريمعليلالحصوليرجىماكانمقداروقللرهبما

اللغويالغلطمنلهيعرضماانتقادطاباكشديدانهكانالتأنيفيالمبالغةعلىحملومما

اهلمافروعمنفرعفيبحثيخصصمنفيطيهسوذلكاكثباوالمهصمنمايقرفي
فالالقرعذلكفيواهمايمتبةفيالغلطمننظرهعليفيكرمايقعدقائقةويإلرستقصيل
فقيدنامثلواالنقانالتأنقعلىمطبولحالمزاجععبياذاكانسيماوالألشلكوتايصبركل

يتخللبماوجةاالدةبثنقدأويمتاغيرالنقدالمةبشنيواليوئمةوابكانالصعنفاالنحراف
تةغكلالنالبعلةفىالثلكوسإبعدآوالصداقةذلكفياليراهيالكامقوارصمن
يرىكانالنةنفسةوالوالدهيستثنيلمأالمولدينازوطفالقيبضدمتهافيواضالصمةاالفة
ولذلككانخاتافىبرامنمامحاسالمةايرىوالسيئاتاكبرمنويالناواللغويالغلعل

شعرإخقربماورمافيمالغلطذالصالقلىالخصوصالمتنبيبشعرمحبوالفارضابنشرتملىيثتي

بهمافيتبقيحفيببالمفكننحويآاولغويمظطفبهاراىبهيراذاعالممقالةاومطبىعشاعر
لماوالدعنالدفاعفيذاصفذالخصوصلذلىنبهولعذاالنتقادمنخوفاائقانفييانىو

الدفاعفيدفافميابهابانفيإبرهيمالشيخوكان5البهيرعلييماوشددفارساحمداليخانئقده
وجزالةاالخةفرداتممههمعةمعفاعبرالحينذلكمنوالتنقيعبالمراجعةالخطامنالحذروتعود
فالفاعدةهنشاوهـوةبملهامتطاصبححتىةغةبيوعبارتةصيحةةلغيمونمبهاسلو
تجدبفالسيخواذامحهلمرسلمايمتبهواكثراالنشاءواماماللغةجمةدعوناهاذجمب
تكلفتعمور

شوه

ظهرمافيظاهرةشاعريئهانعلىولتهفيكمعنةوقعدشبابيماالشعرفينظمانهرايتوقد
فيهةاذنيكمانهرغثمعإالمثالمجرىالمومنةالفىجرىمانظوماتهبينوثمعرمن

السينيةفعيدتهضعرصهراةومنتركهباقايماليزالوهوبنشرالناسعلىوضنيدكباب
اامطلالثي

البواءسدواحظهاوهواالوإنىالغيدمجلسدع



وهطلهايةالسورالعلميةالجمعيةفينالهاالتياخها
الركبحتىغافتالخطبىضدالعرفيايهاواستفيقواسبهوا

النهوضكلبضالمحرمنوربامفيالممياسيةالاالصيعضاقتضتهمابناندتانوالقصي

فيقولهومنبليغنظمههابئءرجلبهيرامراوجماعةنظعهماباشارةعلىخملالفقيدولعل
والغزلاللسيبا

مرائريهئكالشوقامتباحاالخاطريفيخاطرآبهركمزما
ساهرلكجنامنبليباتتنواظرعليكوجدآوتصببت

ابضاطكمفيقولهومن
اليشربهناحتمأنمسوىيستاعتبرتاذادارفينحنوانما

الحنرتحتهاطونهماناسعلىنجعوافوقهااناسيومجؤكل
الصدألكاساتفياورديمازفياردهازالماالتيالحياةبئس

الحذزفاتهاواخرىيلبهامماحذرأةمملواحداماخاالن

فارساحمدعلىردرضمهفيقالهاييتانالذهببماءيمتبانيصعواالمئالجمرىجرىومما
ابرهيمالمثيخقالعلييماالطعنوشددوالدانتقدكتبلماالشدياق

نديعنهابوجإبالحياتاعرعرضتفانشانيمنالوقيعةليى

دبلخرقةاتولىفهلغيريبليلماتبعرفيقاصاني
الشعريةلكاتهومن

تأخرانحالنافيواللمجبتأخرحاتمنقومتعجعب
الورالىنممثيالمابعبحكموناسدفأرووهياذنابنامجتافذ
وبينبينهبراتظبسببهاتصلتالفلكعلمفيواسعواطالعالرياضاتفيقريحةلهوكانث

الدائرةةوهيالمعثحهورةالرياضيةالمشتىحلفيواضتغليينالنرنساوالخكيينصلباربعض

افيببعثثيراإلصوابمنيقربحلالىصبينبنضعوفاتهقبلوتوصلاقسامسنعةالى

بالعبريةالمامولهالنرنساويةاللغةرفطكانامراليماومانعلموالباريمىفيالعلماكاذيمية
الطييعيةالعلومفيحسنةومشاعوالربانية

وأالرهاعماله

قرافيثمارتءقدوالتدقيقأنياكوتوخيهواالئقانالثانقفيطبعهمنقدمناهلماانظر
االشضغالالىشبابهفيذهنهانصرافعنفضآلقدمنامملكامنيرجىمماكاناضداراقل

الطباعةحروفباصطناعبالذاتمةظالطريقهذامنبيةالعراللغةخدمانةعلىوالرممبالحفر



القردتباواسطاوربافيئظهريمدلماالفرنجيةبالحروفالطياعةانالثوبيروتفيةلالعر

مهايهطبعواحروبمفاصطخعوابيةالعرالحروفباصطناعهناكامحابهااهتمعشرحتىاظاصى
تشاجهتوانكاظشكلئقريئامنهاوغيرهاواكسفوردولندرابسبارووميةوبالندفية

وائلاوفياالسالمبونيبالحرفيعرفوحرفهاستانةاالفيبيةرالهاطاعةاظهرتثماالجمالعلى
االميركانالمرسلونءثمروميةحروفعننقألياسورفيالطباءعشرظهرتاالمنالمرنا

منوحروفها3381سنةاسمموهامالطةفيعربيةبعةملولهمالماضيالقرناوائلموربافيإلى
سةبيروتالىنقلوهاثمفارمداالشيغالمرحومبعنايةبهاكتوطبعوالدنمطاجحروف

جمديدةحروفباصطناعسميثعانييوشذمديرهااهتمسحينبمانتقالهاباروبعد81دم
االميركافيةالحروفوهياللبسكفيكهاممبهلةحروفالهبمتباالسثانةاحدكتبةفاكدم
الممههورة

اشكالهااصطناعاكترفيالنفقةورونقهأإنتكشيرةجمالهاغلىاالميركانيةالقاعدةولكن
صاحبالشيخفعنياخرىاتمناعغلقلاحنهاالقبيلهذامنتفضلهااالسالمبوليةةوالقاعلى

كرفالمعروفةالقاعدةوهيالحرفينحسنالتبهايجمعمديدةفاعدةبصنع6881سنةالصجمة
القاعدةوهيطروتفياطاللسانماحبسركيسإفنديإللىمسبكفيتسكالنهاصركيى

الىيحتاحالحروفهذطغاعواصومصرواميركاياسورفيبيةالعرالمطابمكثرنياالنالثائعة
انمدةاالللطبعفثلالالحرفالنالصخاتهذهيعانيمناالمقدارهمارفاليهومهارةدفة
ساظسريفرببماالبالطياتباصطألحلهيقالودقفاحفرآالفوالذمنووقضيبمجر

فيئجالىعاصىيصبوناإلمهذهوعاالمجنئذجمونةوافحاسفيشمائرآيطبعحنىضرئا
الشحاسيةاالمظطبهويضرالةوالذساالبيصطنعكانفالثيخالمطابمفيالمعروفالحرف
اكبرىالحروفينمضسطتياسولحرناصنغالقاهرةجاءولماانيسةعدةاطرفهذانعوإصط

استيمالهوشاعفوإبىلهواواصطنهاالهزةامسابكاتخذتةوفد03بنعلبكرفرفتوالصؤى

مطابعهاني

فيالمعربوناليهايحئاجاالفرنجيةلمحركاتامرصورمهفدومهبعدالعربيةالطباعةفيوادض

خالمصريةاطكومةارادتولمااليربيةنيلهاالمقابلالتيبهاةاظاعاطركاتعفالتعنير
النةالشيخالىمتجهةاالبصارنثمفيدهيمصرةمحضفاعدة3091شةبوالقمطبحةحروف

قريحفئثمرتواسصنالحسنتلاهذااليهضتفؤولووالرونقبالدقةذلكيشيعمنرافد
المعانيمندتلمااحيةاصطلالفاطاانتقىانهممهآثاومناالجماليالعربيةالفةنافعماكلرأ

وقد9لفاظااخثيارفيالذوقصالثمنبيماعرفبمابيةالرالغةالىاطدبمةالعلىمبنقلادلية



الرجمةهذونختمعدتهفيالثيكانتلمأاطبيبامجلةاخبارروينالماذلكامثآلردنا
وهيازجيايابرهيمالثيخرثاءفيالحورانياكبيرابرهيماالستاذنظهاالثيالخفيسةبالقعيدة

مدصيكواكبعلىالشعاعلواخليالذيابهططكالبسيأضئحى
االلالضياءذباشعةغربتبمالالشروقودهيتلميمال

مسصيفيوحديثةناظريفييزلاذلمأثقولمالعاةنعمض
يحياصيبإفنةديصكلىمبتسماأراالتفثيهف

نفجعأشدفينلىهاتمحىطظةةاليلصإنممىصوألبها
نيقالدنيابمجافأبشرحقيقهيرالسلىأخيلةباليت

الموحعينيالهجةجاءتيداغءالخيالفماننذالقضا

مشغكلعبراتمنافياينوىسابحةبابراهيمجمت
الندجفيالسرىغيرةمنليائداليازفيبعديبقلم

دمعيساتكاعاطلمفراثدنثرتوعقدهابياناعناللسالطعفد
المبدعيمبنتبتماطرسفيمنطقمعجرالباناهإاليا
المقنغالدليلآيالعالنسمبمفيعبدالتهبننامعيفابنيالك

كرعبوادحمديقتماألأوردشامنابهراممكمكاوردةأشقيق
المننعذامالقاموسألفتوعباجهاسالالعينالخليلاضاا
متقطغبعادكمبشفقلبكليممبيهتنابمكملم

مودعغيرسارتنعلىامضماوطيبهاالجاةودعتولهان

االوجعالمصابمغالوجغبرضيورضيصتةبذاقضىالنالءجهد

المتجمعتفرتربعدبالملتتىيومالجمعيوميانفس
اليرصرفتاتمنالمركبصرزغيرتكنالذاتلمكئننلم

االرئبالمحلحقتوالنفمنالثرىجوففيالنفسدقواجماب
االضدحنايابهتحيطجدثبدفنوهوالبوألوالبالغة

المتزعزعسوىكلوكالشاهلفابتىاراكغدآكناليةياذا

المفجعالماتمنالحياةاندرواوماالحياةمنالماتقالوا

ضاألرالحكيمروعفىنزلتحإلشاعولتخماذا
مرجعمتذهابهبعدلمحيءأمامايبلىبعدينبنفاطمث
المطلغنحوالسيرالفرولبانأالطلعيهمسمسلتطلعغربت

71



المجعانتناالموفىضيامةرقداألاألنسانامية
موصرمنعندناماللتناخمرةيحدثوخاذناكالحتف

زعزعةهباولفاةاكنيئوازليهضيقةدالخلودان

الجمغيمفىالةالعلمبرعفيوأثبتتالحديئالعلمنهايضلم
البرتجوراءاعهلءوإدكلربرقعالحقائقفادونالحاذوي

فيالمضمحهلالصعبالضرجحزلناوبدااودىهاناسفرتلو

تصنعبغيرطبعاالمىتىالهـصفاوشعولتالنهوىموعلى
المشرجذاكوزدمذةلعمروامشرعوللمنيةالوالدةيوم
يوضعلملىودقدنةججميئممتيطةالىالوليدىيأقي
الوضعثيابكفثالهلمتخيطوقدتبالكةميمتكانة
اربمممستلبواالرضفيسعادةيريدياخبيرلمنفل

المصرنمرخعلىالثربمحسلتكرامةغنئذيعزيزآمن
االصبععرضالحنهمنماطوىايبريةفيللهءمر

االرخرالجهاتاسراركشفتكنههمنبارقلهةمرولى
اليلمحركوافيوماأومداءفيكيثنبماللتافي

المتضوجنشرهيطيتبودنااقمميتةالذيالرمسباماكن
عالمتبترلجشكتمصرالننىءيرمطالباعطيت
اإثصدجفلبهافياصفاماممبرفمئبتالحيينهوىثربث

تودعالىافقسيدكصهانقاستودعترالعلوميامصراى
ابلميإرضياوقالقلتييمامنقطرنجيعهالشامقطرقاهافس

لقليىالاالمىطؤفاتعاءاالسهاترسألعينقالودجاه
ورجيأجرعيهصاحزانيوسالفامعبممطوقةفياالىثانظم

الطقعروالشجومواربالةبينيالدأخبييعدضيأئهامسيت
وجعلمغائباهديآلثبيمحمائمجمعريصطاوشغلت

المرخرغريبولاألصيفناحفارخوانحتالدارغرببوعلى
ميالدبة6091مصنة

اللودعوفاةتاريخيبغهوموالسرورنهتةثسدويوجمرت
لمجرية4331سنة
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كهالقادرقبانيأسيدعداك

انيازهاوصاحبالفنولثمراتيدةبررسؤمى4

ارمميةبالمالبسرسذ

رهتزمامبلتجانيالغنيعدالسيدابنالسيدمصمافىابنر2القاعبدالسيدنسبيتصل

الحجازمنعائتتهواصلنساباالبحرأفيكتابذلكوردالحسينمامالاحفادقالعابدين
سوريااليضحهمبافبلالصلييةاطروبعهدوفيفيهااجمدادهفاقامالعراقجهاتالىانتقلىثم

مدينةاوآلبوافسكغاالعداهبةلمحارااليولىالدينصالحالسلطانججويقالىوانضموا
كمطقمالسيداليهدبالعكاعلىواياشاعبداللهولماكانبيروتالىتحؤلواثملجبنانجبيل

ابنباتاابرهيمبيد3381ايار73فيعسةوطوعندلعسماكرهفائدآوجعاالرجمةاعاحبوالد



001

يخدمةانباثاعليحمدفكلفةالبلواديالىوأرصلجريحافىموقعالمصريباشابعممد
انةاالبداهخسرتثاعيهعيعووإميرلواهبعينةانعلباشاعنداللهبهاخدمالتيباالمانة

وجعلتثمانيةااولةالكرمتةالقسطنطينيةبلغحثىبلذالىيلدمنتنقلمصرمتشكرمزايل
ماالىفيهافافامواقبرصجزيرةالىعائلتهابعدثممبهباشااهـهيم7فاستالمهيثةراتماكافتاله
لمالتيبعاثلتهييروتالطيعودانمصطنىلمسيدتسئىوحينئذسوريامنباشاابرهيمخروحبعد
الحاضرمانالىالىفيهاتل

االسالميةمكاتجهافيوتعل948156315سنةبيروتفيولدفانةالرجمةصاحباما

اقادرعبدالخعلىالعلوميمضوتلتىالبستانييطرسهالوطنيةالمدرسةفيمدةدرسثم

كهالضونبهعيةاعضاءمنوكاناالحدبابرهبموالشيخاليافيالدبنمحيىوالشيئالخليلي
الشديمونانعلىاالتفاقوجرءوالفقراالمعارفلخدمةحمادسدالحاجبئاليفهاأهتمالثي
ثمراتجريدةباسمامتيازآيطلبوالمذكورةالجعيةباممأنشئثالنيلمحطبعةوآمدالقادرعبد

ماالىيدةوالجرالمطبعةفيالحقوفتحؤكالجمعيةتلكاجمليطللمولماكرماذعزالتيالصون
النرجمةماب

جمعيةامدفائهءبعضوبمايبمساعيهتالفتميالدية59318781ثمعبانغزةوفي

لذكوراالبتدائيةلبالميدهاعلىتاسستوقدلهائبصوتعيناالسالميةالخيريةالمقامد

ونشوابهاالوشايةتئالبعضحملورافىروحاناالابخاحمنوانرأنصيباونالتواالناث
فافتهاالمذءورةالجمعيةبواهمطةسوريافيإللاالستةبمرحينذاكياسوروافيباشالمدحت

يومئذكانافرهيالحالهارئيسوءجنتالمعارفشعبةبامماسمهاوابدلثالحكومة
حالتجدلتوقدهناكوتوفيالمصريةلديارقاضيابعديخماصارالذيافديالدينجمالالهعبدا
انحاهءئلفةتياعذائهااهممصروتفرالىالدينجمالاللهعبدبانتقالالمذكورةالشبة

ضموأ0881ةسنفصارعديدةسنينالحكومةوظائففيتجانيالقادرعبدالشدوئقلي
8881نةبيروتواليةتشكيلولدىالبداثيةاىةنياعضوثمطروتلواهادارةمحلسفي

انتخبة8981سنةوفياعواممدةءشرةالوظيفةهذهلخدماالدطئنافمحكمةفيعضؤاتعين
رئاسئهدةوفيالمدينةفيكحيرةإلحاتاصيدعلىنجرتاللدبلمحجلسرثيسبيروثاهالي

4بمقاييقعظيمتفالاحبيروتفيلهوجرىوسوريافدطينالمانياامبراطورالمانيليومغزار
ايداوافقايضارئاستهعهدوفينظالسالطينناجفيدرةمماهاالتيبالمديةوالساي
أيةالعمااالرممةالىالثانياطيدلمطانءبدالىارئقاءووعامثرينوعنهسةلمرورالقضي

وانشأالمشاراليهللعيدزاالسورتذسافيالواغالسبيلتشييدفيالمدينةاعيانفسىء
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الصناتبديعوهومحكريالعوالمستشنىالشاهانيةالثكنةببنالكائةالساعةبرجةالنلدياموالمن
الرجمةاحبصااتمانبعدويموسايوسفاليارعالمهندسبقلمالعربيالطرازمرسوم
خابلوبيروتواليةلمعارفمديرآسلطانيةبارادةتعيناللديالمجلسةرئامفياميةامدت

النسياقزوايافيبقيتالمعارفورفيالمدارساصألحفيااليحابيةراجعمهافدالثىلواظالق
نيفماالىظيفةهذهفيلجثانوبعداالمنيةهذهقفياجتهادهمنرغأالحكومةوامملتها

منيمرازافاستدمحاكةدونومنسبببالخبرعزله8091ب31فيتبلغسنينوش
ؤرارالىااستنادامرهاالوزارةفاصدرتهمحاكناجراءاونصافباالمعاملتهالمعارفوزارة

دليلوذلكوذيألالثنسيقالمانونتوفيفاالمعزولهراتبباعطائهودامهاجموازالمعارفمجلمى
وثالدينبعارعدمهاالتيافةاودعكورةالمذالسنةاواخروفيللعزلسببوجودمعلىكل

الفنونثمراتيدةجراخبارفيالقولقسبسنةكا

اطديدامعضاجالسيمادآلعموميةعمربامورللقيامشركةطنابناءابعضمعالفذلكبعدو
ألالدالانبلغناويذلكارركومةرضةالشركةفنالتياورواليةاراجمفيالبتروليرتوز

الصضفمناالولىبالرتبةلهاخدمتهصإظووالدولةوقدكافأنةالمقصودكلتبشربالحصول
يةالحجازالسكة4ومدالالحضلميصومداليةالثالثالعمانيوالوسامالثانيالمجيديبالوساموالولا

منكاالحمرالنشروساميخاالماامبراطورلمواهداهمعانالىالحجازياطاوصولومدالية

لرابعةاالرتبة

6قي

كاالحدبابرصيمالشيخ
عشرالثاصعالقرنفيليةاالنهضةاركانواحدالفنوتثمراتيدةجرمحرر

ويتصلالشامطرابلسفيلمجرية1381331سنةؤلداالحدبعلىالسيدهوإبن
عرايىالشيخعلىفقرأهاإظفارنعومةفذواالدبيةاللسانيةالعلوموطلبالحسينباالمامنسبة

بينصيتةومارافرإنهعلىبجدهفنقدمالعالالزمبهاروقدفهافبرعالرافعالغنيعبدوالثييخ
لبةالطعايفاقبليسالثدرعكفممرهمنوالعشربنالئانيةونيوكربمشرقااالفاضل
عدةقلبظمرعنويمليوالمتأخرينالمتقدمبناشعارحفظفينابفةكانإلقانهمنيستيدون

امثالعلىاطالعوفورحالحريريومقاماتوالمنطقوالبيانوالمعانيوالصرفالنومنمنون

نحونظمةمابلغقفههوبرعصباهفيالشعرقالوفدهووقائعهموفوادرهمموتوارالهرب
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اوبالغةةحاوادبيةاوبمصةبديعيةصناعةالفيلمومنشعرهمنبيتكليعثالفثمانين

فيبرزنثرأاونظمامكليإلكتابتهيفترحالبصرمالحمنباصرعيملياظاطرمسزيموكانسازمثل
الجيدعبدلمطانالىحمدعلىطنطينيةمصالةمدينةزاروقدتكلفدونتيءنذلككاض
مطلعهابقصيدلمفامندحه

بشرانشرهامنااليمالطأونيفاولتالبهـثرىلناتوااللهدينصرة
فيهرحزهالىبلبنانوفينالثمقاطعةحمامجنبالطبكصيدوساممتدعاه2581سنةفي
بيروتحكومسةانتدبتهاعوامثماني4إمدوالشرعةاالحكامفيمستشارآفاتخذهلمايخارة
المذكورةالمحكةرئيصماكتآبصارابالنوتنسيقاتراءإدوءالشرعةمحفينأللبماوعينته
الفنونثمراتيدةجرالخريرفيتولىالمدبرهذهخاللوفيسنةوثالثيننيفماشؤونهافتعاطى

لنلغتءلمداتجمعتلومايةالحوالفصولاالدبيةوالوسائلالبدبعةالمقاماتمنرأفاودعهاقي

مجلسءمارففيعضوآكالطاالوطانعنلبعدهاعغفامتنعالمجنصنماءنيابةهلجعرضتوقد
روسيومصفيولهالعلومنشرفيامجدكانهذلكوحآدابهبسحةفيهفامتازالوالية

81ال2سئةوفيالظريفبئطهورسالةافكنابانينوفماونقلىباالليفاشتغالهنحتلفةء
فيكتابهروىوفداالبيارينجماالهاديعبداجمغاالسيماعلماؤهابهفرحبالمصريةالديارزار

المكاتبةمنبينهماجرىمااالعدبيةاوسائلبةإالدالوسائل

مدحفيآلالشائةالقصاثدونظموالعلماءالشعراءلرانصيباوفراالدبعلممنلهكان
الذبباثاصادقعدتونسبايوالجزائريالقادركاالميرعبدوكجارائهمووزالعربامراء
يهاوطبااللماسمرصعةعلبةاليهارسلتونسباشابهيروزراءصطفىاتكااجازتهاحسن
وهيالخلقمنالمةالسرسالةوانشأاممريمةبالحجارةمنقومقواكهالوسميآلبااللبسةرسمه

سواهعلىبالسبقالترجمةلصاحبلحماالدباءعلىبتوذىوزنرالمعارفباشاحسيناافترحالتي
االثيةقصيدتهاللطيفشعرهومنيدهبخطورسالةالعنبرمنشةالمعينةءالجائزةدهوارسل

ثامطلإلحمفنونااودالتي
بالوتارغفيالصفابراحيتاالدلبمننويصبماالمعانيور

اظثامفيومنها

جمامدعكلعننصالمعانيمناجمعجاودعتهاقدبداخهذي
باالقصبممغناهفيعافاطرلبقصحايرايءرزآالمجاجمرى
العرلببائيةذعيتوهذهبنسبثهاتعلىأادجمالمية
الفزبضربكمنذوفهفينإدبملخاطبهاحابثحاانشأ



االبياتهذالجزإئريالحسنيالقادرعبداالميرمدحفينظهاالتياالشعارمن

الدرجارغفيبهانظايداشذومممالدبنعيابنبمدحاني
مبتهغصنرافتشريابياتلماطردتالقادرعندمآثروجق
صبجرالدزبيجرياالناملممطنائلفيفىوكيثالتريلغوث

المجرالفائقبسناهاسوريةفابهجتبالدالمثرقدانارتسمم
الهمغفيعدطبعاأللمزكومفدنفشكالمسكاثاراممونفي
اليلغفيكالصبعآثارةالغربفيئهدتقد4متمصاغربلله

السريعفتفنينابنوركسمسماطلعتاالمداحلككدىتالزل
3فصولثمانيةعلىورتبهصافينظمبماشعردهديوان1هيمؤلفاتهواثهر

ثالثديوانله3لمجرية3831سنةنظمهالبيروتىالشعرفيالمسيمالنفحديوان
مقامةنالمانيتبلغمقاماتلهلمةالرأالقصائدعلىكثيرمنيشئملالديوانهذابعدنظمه
ابدافيرىبلسيالطراحسانالمحاسنالماالىروايتهاواسندالدمشتيعمرابيلسانعلىامالها
مقالةمائةنيتضهاالخالقسناجيادطفيفراثداالطواقكتاب5أالحريرمةالعال

جمعفيالاللفرائدكتاب6الزنحشرياللهرطمةالعالمقاالثبهاجارىونظمانثرأ
فيشرحهاوقدتلالفاستةنحوفيالميدإتىالعألمةجمهاالتياالمثالفينظماالمثاهـ

فيرسالتان7وحسينسيدنجليهبهحةالكاثوليكيةالمطنعةفيوفاتهبعدطبعامجلدين

فيوالمرجاناللؤلوءلفصكتاب8مخثصرةواالخرىمطولةإمااالنبويالمولد

ال9والنصاغابواآلالحمفيآلفوكسينمائتينعلىلوالنيانالحكمفصول
لهامغايروعشرنهسعلىمثذالنإنوهوجز3المغايؤبداخفيالمناظرةعقوداأل10

كتاب31واالمالالحكمفيالآللفظومةلة11دهنشاهاالناعةفينشؤألمحهباه
فياليناءبوابلنتحااليدابداغاكتاب31االرواحمراحءعاالرواحننحة

فيثهالتهذيبعهذبكتاب51ألاالدبصرعناالربكشفكنابأاءالصرفجمم
ةاالحدلالرممائلفطةاالدكنابءالوساثل61لطيفشرعلجهوعلقنظمةاثعطقعلما
71مصرفيإالبيارينجاالهاديعبدالثيخبينوبيتةدارتالتيوالرممائلالقصائدعلىخمل

رماتوواحر81وغيرثأالمستظرفهامشكتابفىطبمهاالوراقثمراتذيلال
اإلالطبعهامهروقداربعةمدةفيالفهكأمانابديعرساثلعنوالييانالمعانيكئمف

كلفوبالروابكلهكانكرهاصيالتيالخلقنسالمةالرارممالة61بننقتهميسوعيونا
عنمترجمماوالتاريخمنمأخوذوبعفهالهمبيهربعفهاروايةنحوعشرينمنمهاماجمعةبلغحثى
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وغيرهاعثادبنلىالمعتوروايةكهوالقلمالسيفوروايةاكدونيممكندرايةكرواةاوريلغة
ولمامنشئهاببراتفألمجبدمشقفيصورياواليباشاراشدمسمهفيرواياتهمهرةبلتوقد

اسكتدرألروايةيعلمانالهـرجمةاصاحبفا868سنةنواحيانجاإلفينخانيحتفلاناراد
كانذالثابرهيمالثيففعلتمثيياالجلشقدهالىبهميذهبوالمثلينمنلجوقاكدوتى
الشيخرجوعوعنداطاضراكمانالىالفيحاءنسيرددهيزللماتحسانصدىالروايةفثيل

مننالانهثملإلةءصمانيةبمائةةوبااللماسمرصعماثمينا3خاتمماباشاراشداهداهبيروتالىوهيما
عصرهفيعوإهعأينلىلمماراههمواكدمشقاعيانمكارم

العمطلبةفتولىيرةاالخانفاسةاتم1981ادإر3أا8رجى22فيالثالثاليلةوفي
دفنوثالياشورةقبرةالىاءوالووالعالاالشرافكثيرمنظقوثميعهنعشلحمل

عصرهفياماماءااعلمنالنهكانلىوممامحاسنةرردترريدةالهالمراثيوتاجتالألئقبالتعظيم
يدةفمىفي5اقابوقامممجاثارؤهالذينالشعراصبينوآلوفضوفضيلةوطماظق

جاءفيهاطويلة

والدبااطزدطفداوجمباهلعلىنحباقضىالعمريامنهذالفقدك

منهألعذهايرتاوحضتإتحويخهايامناباآلبكنعزي

االومترلكاللهعندبدرولمالنرىفيانكاالسبعضيطك
ةاآليةاالبياتفبرهعلىنقصتوقد

مرآالدهرعينيمالءقدكانفييماذوثرفيتوارىهذاضرج

دنيالوالةالتقنبحلهتولثمنابرهيمكترالمعارف
معناةبالفضلحيقدورأبةلقبلهالماضياالحدببطلعة
نامايعطىسوفبانةلهالشربفالشرعحدمةبمنلت
أرفاوبالكرامبالعنوأزخمألطالنةبالثوبمعرتهنا

محربة8031سنة
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كتىابكاديبك

االسكندريةفياتجارةوبريدةءيةواإلمعكئدرالقامرهفي3ممرجريدةموشس
القنونثمراتجرائدءفييندرراواحدباريسفيأمصرالقاهرةومحيفة

بيروتفيمباحاالوالتقدمو

بالحبيرممبصدرهفانحبيأثعرفالقرطاميىسوى

القلولبحسدعنالرممبهذاكليرعينتةكرسصألوا
االدبذدزذمنهنارتاديبرفتىإالديعبينسىوالأل
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طالافجابةمخايلهلجستظحتىضاعالىعنيخفطمفلم6581عامالشامقدمفيأللد
اآلباءرسةفىوالدهادظةفىعرعولماطهورآواقيااشارةثاالدقالتربيةفىاتموذهنةتخترق

اقرانهعلىئقداالتحاناوقاتفييزيدهبماكانوالفرنسويةالعربيةمبادئفيهافتلتىاللعازربين
مهاكثرصالناشاعرايزؤاألسحطونلبنااألهالسيقولةدالعرفياسئاذهكان

يبظماخذالعاشرةبلغولمااللغةفواعدمنشيئاذاكاذاليعرفوهوالقريحةعفوجمابردكان
أماجمهااذعائلتةيعولذوايسيربراتيالجمركضدمةفيدعلعشرةالحاديةوفيبالشعرك

أدقصاعدةلهكانحتىسنيهمنعشرةالثانيةاتمومااعالوعطلةلطسوءالعيدذلكفي
مناليلمكاهفاستدالعمانيالبريدضدمةفيودضلبيروتالىسافرانلوالدهعرضثمتوموثط
والبيروتادباءببعضنجاءهاوتعزفعشرةالخامسةفيوهوخدتهفيلهمعماليهوندمشق

وجرجالعازاراسكندرغيخوازينيونسوالقصارفضلوالثيخرمضاناكئرهمممصباحمع
السابعةوفيشعريةومراسالتتمطارطيرهموغالشلفونعباسبنوسيمصظميخاثيلبن

يسيرةمدةفيهاىفقةبيروتجمركادارةفيوظيفةنالعشؤ

تحريرجريدةاواللتولىاالنعثمآعلىواالنصبابتابةاكبفناالشتغالالىنفسهبهنزعتثم
شائقةفصولفيهماولهطويألزمناالولىنشاتهاصدالتقدميدةجرثمالفنونثمرإت
ومعامؤالمطالعةفيفراتاوقاتبصرفنوالشلفونفيردبوانفيقصائدكثيرةله

بالطبعظمرمااولوهولمأالعشافمصارعفياالحداقنزهةاهممفالفبهتابمالشعرونظماالدباء
صديدآاملوبماتخذالنهثيئفيئشقواالدبيةثهرتارتهالجنذاكوهنقلمهنفئاتمن

ومصروريافيميماالاالفالمحملةسائرفيهافقدكتاباتهفي

علىيلتيمهماواعففيهاامفانيالبعمليمانسةابرنتيماباالزهرةبهعيةدخلثم
بيةإالدالمواضيعفيحهملباوةفىالمضراتواولالوائقةئدوالقطالبليغةالخطبافرانهمسامع
عاماالدهاركاأالرترجمتابفيالخوريسليمزميلىبمشاكئهءدهمعاسليمذلككفهوبعد

العهثريندوننةسكانمدةفيهفاشتغلاالولالجزفي4وعةعلىاتيناقنفيموهوبهتاب81ال5
انالىالحالهذهعلىولبثمادتهارةوشاطالعهسةثدلفصولمنةاجزاثلتةفيوله

الذاسمعيلالخديوصدعلىةالعرالوواباتتميلفيفساعدهنقاسقسليمباشارةيةاالممكندر
اندروماكروايةءالمعثهورالفرنسيالشاعرراسينألعنبيروتفيفدعربكانبالمالهاامد
ادوارهاوعلماشعارهاونظمفترجمهافرذقضللطلباجابةالعرمنعشرةالتاسعةفيوهو
كسةنجمعتمراتثألثتاهىايالبناتتااسهافمثلتالقنصلالىودنعهايومماثئينمدىفي

الشمرمنجديدةابيانافبهاونظميرلظنمابطقلبهابةاالممالكمدرالىحضرفالكرمقالفثلثين
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فيترجمهاالثيثارلمانروايةمعالدرركتابءفيلجتةثوهيعظيموقعلهالالراثق
اوفيرحثاالقوماشسانمنوناكيةاالمعكشدر

منشيئعليهفقرأاالفغانيالدينجمالمةالعالموكالمصريةاليالدعاحمةالقاهرةقصدثم
فدانعربيةجريدةانشافيذلكإثناءفيددغبهوالمنطقالعقليةوالقلسفةةاالدلالفلسفة

راىولمافرلكاعمثريناكثرمنجيبهفيوليس7781عاممصربامفانشأمابذلكالوطرله
ادارتهاوتحرورهافيبشاكهاالشكندرلةالىبدةالجرادارةنقلاالزريشدماعطيهااالسمناقبال
وأبقايوميةفأصدراكالالخاريمأجريدةهاانشأصثمابسيرباليسنجاحافلقيانقاشسليم

ائههااالىدعتضياتالجريدنانألفيتثمعظيماقيالجميغالهاملإسبوعيةرممأ
الىمهاجمرآ0881عاممصرعناالديبفابنعداكتابهذامنالثالثالجزفيذلكسنذكركا

اكثرهايعابلمالالبالغةفيشناهيةوفيهاويهبانشأجريدةءمصرالقاهرةحيثباريس
كقالحدةآئارمنفيهاكانبمااال

3مشورتبدةوجربسبةاليارالجراندبعضكتابباقالمموصوفةحظوةباربسفيلهوحصلت
النوابمجلمفيوحضرالفرنسويةلدولةارجالمنالمتقدمينببعضوتعرفالعاحمةتلكفيالركيةا

االهيةةاكنبالودجلالخطابةعلىولقدئماقدامامنهماالبلغاءخطبفزإدتةجلساتكثير
نبمحالىحبنومننتفاكثيرةثاعونسخالقديمةالربيةالخاططمنموكفاتعدةفيهافطالى
مذاامصربتراجمسماكتابموالفالياربسيةفافيالشرقعنمقاالتيمثب
ثارمنهدماجملةفيالضياعايديبهلعنثالعصر

بردهاكاناناتفقباربمىالىذفالثراتللموفدتعرضتاالسكندريةفيمحتهوكانت

فيقضىانبعدمصدورآبيروتالىعادثمالشماءمدةمنهاوتألمالصدربعكفأصيبالشدةمنفي
امواالثاشيةللىةتحريرهافتولىبتحربرجريدتيمادمالتصاحباليفهدراثنتسعةباريم
مصرمدعوآالىعاد1881عاماواخرفيالمصريةالوزارةانقالبحعلفالسنةمنضآذلكعلى
وقد4داصطالىماثليرفلرأيئفافراقكليناالتبخفوسوضالنهامحابةفودطاليها

الوداعساتقائأللهبجهمحسنبيروتوجهااحدانشده
اآلابانودعاالديبومعوفوادناروحنمانودمااو

االنشمادلقلماناظرفعينالقاهرةواقىسارثملآلدابوداعببقاءكليمبقولهفاجابا
اوألرهافاصدمصرأليدةجرنشراستثاففياطكومةلهورخصثالمعارفبديوانوالرجمة

وعينكاتالثالثةةالوتجذلكضأللونالصفحاتبارجاالولمظهرهاالياعادهاثمكراسشكلفي
وعالسوريالقطرالىهاجريخنبيروالىعادةلالمراالحوادثطرأتولماالضوابلمجلمىثان
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فياخرىةمرءهاصندريةاالساالنكليزفيجلانبغدوقلمهبنفثاتالمصناحجريدةأ

فيونظنمتصاطبضعالسجنأودعانبعدبيروتالىبعده0عليهلفلماالولشمانهالتماس
فوالمنهابائماسلطانحفىفيقصيدةبهاذيلاييألأللها

المافىاوثقتةمجنمصوتلوهلمحزهذانظماموالئ
هـخاصزوهولخذالنزوهوهرتجالمرفيوهوبنكواتو

غادريطلقحينوإفيويسجنمنافقويدذفضلذواببعد

سائرالخقعلىهمامويظلمئدطالصدقجاسوسدعنويمرم
صاترالعيبعلىكتاممجفىكاشفيعبالىعننمامدويرغ
مفاخرفومعندقوممعايباهلهابينماااليائمقضتبذا
وصافيعثماوفيبعقبىلراضشيمتيإباهوالشيناتيلما

االواخرتفيدانئيرطعقدتاوائلللوفاثىتفدنيلمفان

داجمموالرفيللبروكننينائألالناسفييمامنارتجيوما
عليهفاشارالداهـعلياشتداذالىالثالثةلمحرةالتقدمتحريرجريدةقوبيروتفيفأقام
اليهاالعودةجالرضةفاقىتههوائهامالئمةمناممرمستفيدالىبالذهاباالطباء

العفوالىساعيافاتاهااناواحهالماسهكرماالخديويةالحثومةيتفاباشاسلطانلهالمففوربواسطة

الىعادثملةقياياممصرفيفافامادبهقدرعرفوامنبهواقلاكريمعنوثمائلهمنلقىتنلدى
فلمالعرسةبهضاقتوكنالعافيةالثماسالرملمحلةيخايام4بضهفصرفاالسكندرية

فونعودنهعلىيممىولماالبمفعادبيروتفياهألالىبالعوفاقخعوه7نالهاالطباهـووفي
ذهبقدجىنينبلبنانالحدثقريبماأفي5881حزيران31بتاريخالمنيةواثةحتىيوما

دهيماواالستاذخياطباشاكيلنيمالبتأبعضهموفامبدفنهاصدقاودفاحثفلللهواءتبديال
آثارهجمعثوقدلزكبشاروالدكنورقصيربوساميالعازاراسكندروالشيئاطؤراني
عنوانهمىنحمفيكنابالجراثذافييماوانوالالشعراءومرافماحالهترجمةمعوالخطوطةالمطبوعة
االمثالمجرىجرتالتيعاتاالهذهشرنفيمىومنصفض616فيالدرر

تقفزالجريمةدغابةأمرىءفيقتل
مسألةدفبهانظزآمنشبونجتل
ظفراالكامنفعطاةالللقوةوالجقفى
صذزعلىثمرهامنجمالدنيالةطذي

ةالفرنسياللسانعنعزبهاافالحسناهبسيةالبارولروايةفيالمذكورةاالساتهذوله
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هلكالنامميهامنبدانتنآفةقومدالرحمسب
ملكفبهامنالنعمةملكامنيةغيرهمورآها
الحلكمشتد9الليلوظالمنبذتمعشزلوفتمتى
الفلكاوقلبالليثجبينفيجعلىلوغيرهموتمنى

سلكهالحتئمسلكحاكموفيلالالقولوصوابء
ولككماتنظرهبهاصهرإرالمرأانما

ملثفاصلحتهاواذاإفسمعهااذافيرشيطالتك

كلص8

لزوينجرجس

المصباحوالحاللسانوالبشيركأدوجرائدكأالناتيكانيالمجمعمجلةمحرر
كأالسوريةالعلميةالجميةاعضاءواحدكيرالريهةكهلبانو

جلجؤالعهدفديمةماروننةأمرةالىينتهيزوينسمعانالخوريإبنجرجمالمعمهو
والفلسفيةواالدبيةاللسانيةدروسهكاوتلتىكليحشوشقالفريةفي0381سنةولدلنات

بواكيرمنوكانثرسنينعمدةفيهاثفلبغزيرفياليسوعينباءاالمدرسةلوالالهوتية

وااليطاليةءوالفرنسيةوالالتينيةوالريانيةةمالعاللغاتمعرفةفاحكموأنجبهممذتهاكى
وقامليفبالئاوابواالمارفاضدمالمدرسةمنخروبحدوالقديمةواليونانيةبالعبربةما

سنةمنتظوبيروتمدينةفيواألناثلذكورجنبيةواالالوطنيةالمدارسفيكثيرمنبالتحليم
مجلةبنشرت3سورياناريخعنخطبةفيهاوالقىوريةاالعلميةالجمعيةألفيعضوآ8681
المعارفطبةفيبعلوكعبهتمثهدالتيوالمقاالتاظطبمنغيرهاانشاثمدأالعلومبرع
المجمعمجلةفي0781يرشةالىتولىمناولفكانفةالصضدمةالىنفسهماكثم

كثابة7782سنةسركيسظيلانتدبهثمسنواتسبعةمدالبشيردأوجريدةكهالفاتكاني
ممظقوالالمصباحجريدةصدرتماوعنداعوامثرةتحريرهاءعلىفاقام3اطاللسانالافةجم

البرهبمكألبنانجريدةاليهكتابةعدتاتهجآخروفيوجمهاقصيرةمدةفبهاحررقنقا
الخاطروصرعةالقريحةبذكاءمعروفالمحاضرةحسناالطالعوإسعمجيدآكانكاتاالسود
ميخائيلاكتورعلىفيرداللئيممشافةميخائيلعلىالقويمالردالقلميةكتابأأالرهومن
الربياللسانالىاالفرنجيةاالناتمنونقلثوليهيةاالكنيسةفييطعنهذااخذلمامثاقة
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المبرتوسراالفرواسقوكناباهندىلمنالهدىمصباحألمنهانذكركتباكثيرة
اايفوعربدينيةكاثاوهيالفاتكانيكونيالمسالمجمعبازاءالشرفيةالوومكنيسةوكتاب
وعاتمطضبهتنفيحفيايصهـاوساعديرهاوغبمالمغربريدغةوروايةالمغربوردةرواية

بناليسويلإلداءالكاثولىصجةالمطبعةد

الشتويااركزدابحبفصبةفي3981وز825فيالواغالخيسيوبمصباحوفانةوطت
الزطيةاآلثارمجلىصاحبالمعلوفاسكندرعدىوإنةنلطتممالهنجرىبشانلحكومة

بهلمشهـصدفيلوبرالقدبسمدرسةيسةفيكهغزيرفذفنتالىجثنهنقلتثممؤفىمب
وداودالمارونيرءدخابواظوريورثحالمالشاءررثاهوقدالبألدواعيانالدين7امرؤبهع

منولهبعةبالايرجمةحبصىاوماتاالدبان4وغيرهماالطاالهرامجريدةبركاتءرر
نةسونوسثنتانارإحها

ت9ر

كورافياطابرالشغثم
االسنوعيةشرةااتحريررئيس

مناياللول41فيحلبنيؤلدورانياطفرحنسلىبنيعقوببنيىبنطسفيابرهيهو

فيولما481دـاخرايلولفيحمصوطنهصاالىمنةاءبرلهوباخبهوالداهوعاد481مشة
الشعرثافيامعلميهعلىيقرأاثماثمهرستةفيفأحالءثاالقراءةينعلماضذالخامسةالسبة
اولهاالثيالمعرفيوالميةالمجموالميةالورديابنميةالبافعةصئدالقصامنكثبرأظالختلفة

مبادىيععلماضذالسابعةصنوفيالسعالمعلقاتوبعضفااناماالجدممبيلاالفيال
اذملالعامةالمتعارفةءخدالحسابيةاالسئلةمنعليهيلتىبمايزنوكانواالجروميةالحساب
معهمانصفاالولاباباحارسفاخذالتفاحمنبمقدارإواباثالثةلهبسثانمنخرجانسابم
حارسواضذتفاحةونصفمعهبقيمانصفالثانياليابحمارسواحذتفاحةوزصفالتفاحمن

تاحةتجزألمذلكوفيصواحدةمعهبتيوتناحةونصفالبافيمنبقيمانصفاليالثالباب
عروحبالمثحبنفسهفنثعأفيسنهرصحعليهتعرضمسئلةيحلكلنفالمسائلكثيرةونلك

الطبيبمةالعالالحامضعيسىالخوريومنهمحمصعالءمنمشهوريقصدكلكانباضياتالى
ويقرأالمشهورالخورييهوركاملاالطبيبمةالعالابيالطبيباظورينسيمامةتالابو

لهيخنارونةماعلطم



ااا

سث

ق

اطورافيابرهيمالشغ
البشرفيدبهريلدومأبقيتةمشاهللليمثأفيرسمد

أثزوالعيندتدوئماللىارضفايزوللمأثرممتءالال

عبيهمدرسةالىوالداهارسلفليلولمددمشقالىاهلىلمهاجر0681شةوفي

وواوالصرفالرياضياتبعضفيفاحميةسورمدارساعلىوكانتالعهدديمةال
باريبراللهورزقبردوامحقحمعاجمهونثألثةاساتذتهاوكانهوتالالءاومبادىواطغرافيا

كثيرآالسماويةالجغرافياآفاحممشاقهميخائيلالدكتورعلىانمتلفةالعلوهايقرأيدمشقاقامثم
احتورعلىاكيمياءوقراالطبيعيةوالفلسفةالفسيولوجيامبادىءبرمضووالمنطقالرباضياتمن

دمشقوفيهـنهمهعليهمايصعببياناربابةويسأل4إاتصلكتبةفنيطالعصوكانرديوسف
الكايةالمدرسةفيللتدريسطلب0781سنةوفيوءيرهايانومعالطمناللغةابآاحكمكل

وقياسوالهندسةوالجبرطقواكالعربيةاالفةآدافهافدرشبيروتجؤااللمجةريةالمه

للىكخوركرنيليوصالنعاليمكتابفيالتسهيلوعلمأالبحروسلكرويةوالالبماسيطةالمحثات
يقيدهنفانهبممشافهميخائيللدكثيمركاكانهلجالفضلوافرمةالعاذكانفنديك



311

وجمبالوسديموفنوسيارمنرفديمشلمماطيةامرصدفيبالمرفيويريهالهيةعلممنكئيرآ
السياراتاقارومنهاهـبدرآمصيرهاالىهالالمنكوتهاالىهرةوتغيراتهولهومواوديتيماالقمر

المعروفيراكالنظركالخملمجردالمفردةالمواغفيالمتعددةبخومواوطماتهزحلواقارالمشئريكاقار
ابودبهرهالمعومترقداحمرالنجموهذاالمرقبفييرىكانجمانالواغفيفانةالعقربيقل

قولهفيالعالءالمعزي

العقرلبفلبثلقلبيوتركتاثابنعشكحناتغادرتني

واخذيرصدمجيبوربماصطرالبعلىحصلثمشينعدكاةالفلكبعلميتعلقمايفيدهوظل
العسلهذاكانبمنظارالسماوجهفبهايرافيلممنغاليلةمضتوقالسنينعدةتهدفيالنجوم
تلكفيتالميذمنوكاتتوحوقدرتهتعالىالواجببوجودايمانهويقوتيلمجبانفسهيمالهـ

الديزناصرورشيدمشاقهدأودكتورومخهمئوعلماالعصرتبة5اقدمنونالمدرمةفي
جبرواالستاذناصرالدينسعيدثوروالدالعازوريمرادكئورواابشانياسيدوالمرحوم

بكيناوالدكئوراإلروديبكومرادنمرفارسيهورواالمغنغبامينواكتورومعلخ
ينثحهورالموالعالاكئبةمنوغيرهمخاطرابو

الثمبيباولفيالفةصدليوهوكتابالثوافيالعثهبمنهاطبعموثفاتعدكاةوله
دهواالرئقاهالنشومذهبفيءامختاوواالحايياتواااللغازفيالديايجألءو

ولولمهوالسماواتاالرفبىجمافيفيالباخاتياتإالوبندرمذهبفياليقينالحقوأ
وخطبمنهامقاالتولهبيروتفياالميرءيةالمطبعةفيمنةقليلباقفانةحراالاالنفذت
ماافيمنهاوقليلإلمحروسةوالرثيسوءلةاالسبوعيةالنشرةفياكثرهاجدآكحير

بعضهذعنونقلوكيرهاالمباحثوإصفااومجلىالمقطفوفياالولىسنيهفي
سمسعنوانةالمضطقفيدطولتطبعكتابلمالتياكتبومنمنهاكثيرآتوابالجرائد
مختضرهرسيطبحالمنطقعلموهوالعلومميرانايالميزان2فيالبرهان

مااطرممأقايلألكانوكتالشعربخظموثىبيبتهصباثفيمولعاالئرجمةصاحبكان
علىنقفلمبعفهابمرتالتيواكتبوالجالتوتالميذهاعدقائهبعضحرصولوالظمةين
شعروامتازمجلداتبضعأكانتلمحاالحورانيمنظوماتجمعتلولمانةبعضهمفالمنهاصمي
القافيةوجنىالتكلفمنلوواالعياراتبالثوااللناظوفصاحةإيريبوحسنافيابس

هصيخسارةبالترتيبهتغيرانعليكصعبنثرآثحعلىاناردتاذاانكحتىالحشومنوالخلوص
الدثيافيمحاسدكقولهمن
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دخاتفالحيانازالمصائبليثوأعالهشيمبهاالعبادحكت
طويلةقصيدةمنوقوله

ولداععوصبفكائنيئتجددوصبوتىاكمانقده
االمردنةشابمماالمردفيوامردأالشيوخبينرىاهشبع
تخمدناركاظفالمشيبثلبمراتوقديقالرقغوانيقالت
يتوفدالحشافيمماالرأسجالهوىلهبلمبلالشببمافاجنتها
اسودلحظلثالثاحقيقةقلثناظريفياسوددمشينكقالت

قولهومها

موقدارضكلفيلهحطبماالثرىسكانكانالمحبةلوال

شعروفولهنفيسومن

ءوماءاحزانانفاسالداماءولجةالهواءكرة

واالرزاءافمقتلىثاراوترابهاالردىمعتركواالرض

الغبرافىائمصذاءوتغذاءدابهافكانالبباتءذقي

واالسماءالشكلمتغيراتبقاباميتيمامنينموفالحي

االحياءصورةنيالبلىرماخهمالبسيطةهمكانياويل
االشباصأحمقرمنانهامعجسوعهمبمنرفاتينعظمون

الخكومةدارمحفلفيوانشدهاالماضينبيروتوالةاحدبكخالدبهامدحضيدةمنوقوله

ساهذوالطرفالطيفروياكطالبجماخمهاواالسوألمعلىوطال
شواهدالجحفليندماعليهمقذفيليتكلمناسودالشرى

مائدالبالثحتهاروضءضيابةتحئماتخطروالمرانالنقعووى
خرائدضداطرالمناباكائثعابىوالموتالهيجاءفيبعمموب

قولهعىاعتومنها

الدسبالعدلاالحكامايدكاجمالهاالوالهينتدوائد
صغإبمالغرامعلىالموهلمنقولهصبافياضعارهومن

االيهوىمنذالفطامهثصبماالتصابيفىالتلوموا

المحبهدينالمسيعدينانعيممىدينعنبالحبءاتجافي
وهـنهاقوله

الرافعلىالفروعبارخاءقلبصوقداذابتافول
81
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الذوائباربابيومافنحنئتيوالالذواثبأربات
بلةطوفصيدةمنوفوله

ظسراعظمفيهسوقدحلىالهوىالربابمغانيهاغيدد
الثاجررجالسقمفكانفيهابمهجتيالحسانحبفيناجرت
دفاتريالحبيبومنتومصنابتيبشرحاقالميفشغلث

قالتئقنليلممنفيأميننبقتلتمنأعلىلهاضالتبيئماهدهاسناءفناةفيوانشد
تمتلمالنكعليكبل

لهاهواكعنقنامتبكينتتإلكلهافقلتتبماطىفيشاهدنها
ولهافيلمتنكلاالابكلمولهاهقكتهمتنونربةثالت

متغزآلالبيتينهذينونظم
الحربحومةفيالحربروموحمألورفةعفافصلىمنتعلمت

الصضوانا5االالهوىيكونفاالهوىثمارهذممماجمكلمفان
ذلكابوهلجهقمىاطورانيفرحسيمانبنيعقوبيجىابيابيهجدعنالشاعربةوورث

منظومهاولمنوهوابرهيمفقالالشعرعوحثةجدهنظممندينينواسمعة
يهديالغاوبنبمقالهلمننؤالثمعربنيابيقول

ورندوردالنشرمنعليناصوانشرنظمةفزاول

أجدانشرلنانفحاتفقلىنفيسشرذاكانكفي

تحديالشوقمطيفىبهكانتحداةمانقلثاليكهال
دوقديماطديثذاكفنينجلحدبثاستطعتماءأالدع

لحدربواتدةظلقلىفيهافانالوبوعتلكنجزر

الشعربهدينظامفيسابذلجمذاالجدذامنطرثفقلث
مهاوالريافياتالمنطقفيمبيهراتولهومرنجلتجدهبينمنهاكحيرعديدةمقاطيعوله
وقدنشرتالوتريةالقياسيةالشكالاإلعاصومعادلةالجيوبومعادلةمينةااالمرادلجمععبارات

ولهالمضطففينشرتارياضياتيهاماترجعبمقالةمبتكرانهومنوعيةالدشؤأالشفي
علىمعلقةنزالوالاالميركيةالكليةفيتالمدوويمليهانالصعبةالمسائللحلنحتمشطرق

دهاالسبوعيةالنشؤاختيرمحريرثممدثينثمافيالمدرسةتلكفيعلماالولينالطلبةهواممثىكنب
محررأوكانوالمطبوعاتألخطوطاتمنالشمانذاتافياصالحاكتببعضوترجمة
البطريريهةالمدرسةفيصنينةعدوعلمومايتحربرهارئيعىارهو8سنةمنذبوعبةاالسالنمثرة
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اكثرهاطغبيغةفصائدةطفيهولهالجريجيريبطرسوكالبطراعدقاءمنوكانبروتفي
كتبموالنشرةيرلىررئيمااإلومالىيزالوالالفافلبذلئماليطروركموكفيكناب

المواععلمنهاكثيرةمتربهاتولهبيروتفياالنجيليةالالهويةالمدرسةألطلبةتدربىمع
تفسيركاواللطايةالطرقورافالتلرجالوكأموديمواعظولسبرجنىالمالدية

سكافيوكاوغسطيوسالقدبىوكاسيراالصلعلىلهتفسيريادةفياظسةاالسفارايالتوراة

اممثهوربمخيرخطيبوهواليهتنسبلمالثيواثماالتالخطبكحيرممطوغيرهاكأاليلوادي
وصيدابيروتفيالخطبالقماوالخيريةواالدبيةالعلميةوالجمعياتالمدارسعمددعتةما

احسنالعلوممنلهماصكلابمانةبهإثتهرومماوغيرهاوالثويفاتوالشويروزحلةوطرابلس
اليهملتازماوفيآالمدارسفيحصاالالتياكثرمنامةيالمطاحصياالتيالعلومواقإحكام
عالءمناميركاوانحاءبغدادولبومصرودمشقمنوغيرهاوالرياضيةالطبيعيةمائلالمصعاب

نريدووتحهديدأبيزالوالاالسبوعيةالدشرةكاافيونشرهاظهاوغإلهمالسوريينالمهاجرحن
وهوينسبوالخبيرووالنحرالتعليفيالشباقاءاقوتمنمجتهديغثالئةبامماليقوواواختارعآل
والنهايةة7البدافيتعالىلهالنضلانيقولوظيةكلادراكمناللهالىأؤليلماكل

ت01

بومثجورضمااكتورلم
االولامئيازهاوصاحبالطيلبمجلةمنشىء

طبوتيويركةمديفي8381سنةمناالولفيكانوقؤلدبوسوردابنجورجهو
عشرةالسادسةسنفيومواي58سنةاهادثونالوكنيومدينةبكليةالمعروفةمدرستهافي

جررجرالدواحكمالجزاجنمنبهراءابوكان7581سخةعلوممعلمدرسعةونح
ودضباقطبيباالجازةونالشعشرينابنوهوفروعاجؤكلواثحنالطبيةالدروس

والظاهرالالهوتيةالعثعهادةركيدانفاستطغواحدةسنةودرسالالهوتيةاالثحادمدرسة

بدكاالالتيالعلومهناوالفيسيولوجياوغيرهواكيمياءالطبيةكالنباتالدروسمندرسكشيرآأنه
وررسثانيةدرمهأمنفأفيالطيةالمدرشفيفيهاوامتحنالطميةالمدرمعةفيالطبيبمنها

نيالمابجوهرياتمنوغيرهاوالجراوالبأللولوجياوالتشخيصيةاالدوويهبالتشريم
صبرزمن

اسيدةا3681سنهايلول71فيوفئؤجبلتلمحدمةنفسةعرضالمدنيةالحربالنظتولما
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بوستاكثورجورج
نشرينمن82فيبيروتوأذإلالمرمهالخدمةاخارقليلوبعدبوستبمسسوئعرفريدءسارة
فيهاوكل681سنةلإيمن03الىفبهاوبقيطرابلسالىمنهاوذهب3681سدمناالفي
فيهناكورغبلخمدةاالوالياتالىخةالىتجكفيمنماورجعسادةالياساالسئاذبيةالعر

لمجراحةاشاذا8681منةبيروتالىورجعمبتغاهفادركبيروتفيكايةطيةمدرسةنثماا
القديسمستشقاحجروكانواممتعفىسنة412تدربىمذةنتج9091سبةالمطبتيكألكو

ثملندنفيالشاثيةالجمعيةمنهاجمعياتعدةعخوكانوفاتهسنةافىتأسإسهمنذيوحنا
وكاننيويركفيدأالطبيالجمعوايدنبزغفيالنباتيةالجعيةونيوبركممأفياننةالنبالجعية

بيروتقيوالصيادلةاالطباءبهعيةرئيمىايفت
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مندكانالالووسامالعمانيةالدولةمنالعثمافيالوسامنهالخريةوساماتحمدةونقل
فوساتبهعيةمنفارسولقبالمانياحكوتكناالحمراألسرووساهالسكىكلكة

جؤوسيناوفلسطينياسورنباترضاببم1منهالفاتكحيرةموولهااللمانيةاورشليم
منجينوافيطغالبوسطيةالنباناتكتاب3مولفاتهاهموهومنبزيةاالناللغة

وفلسطينسورياثباتيهاب3العربيةاالنةفيولهنسيةوالفالالثينيةاللغتينفيسويسرا

الطببعيةالفصائلووصفووظائفهبنيتةشرحيتضمنالنباتمبادئءكتاب4ومصر

مبادىكتاب97الطيورآألإب6الديذواتابوانات2كتاب5
كتاب9الطبيةالمواداواالقرباذينكناب8والفيسيولوجياوالهيجينالتشرج
فهرسكتاب01ميةالعاالجراحةفيمماولوهواحالجرتصناءفيالوفاحاحالمصب

ا1بورواواالنجيلالتوراةفيالواردةااللفاظلجمغابجديفهرسوهوالمقدستاباى
فيهاوصرانشأهاالطبيببئ21ينمجلىفيالمقدسكتاباةاموسديهاب
رهاوغنغالعلمعديدةكقالةوخطبمقاالتد4وكثيرةاعواممدةبنفسه

هالعشرينالقرنلواوعشرالتاسعالقرنراوافيباورمهفيلميةالهالخهضةاربابمنويعد9
جؤلوجالاعظماهمنبانةواشتهراالكبراالسناذوعدكافيهنبغاالاالمورمنشيئوليئولم

جاهدانبعدواالالفدإءفيعظهموااكثرلئاواعظاكانوالحديتالقديمالعاكين

عاليهقريةفي9091ايلول93فيوفاتهحقتاالنسانيةوخدمةاللمسبيلفياحياتهك
اجمتوقداالنجيليةيسةاكننبجطالىاقعةافيةفيفنتودببروتالىتشفئقلتبلنان

اإقراربيغةوقصائدشنىخطبقيتاحبثالسوريةالكليةالمدرسةفيريةتدبمضلةله
فالشيئامنهافافتطفناواضألقةثارهوااعمالهيدانزبكجرحيفووقدمطيهالهبفض

فيالمرضىويعابماالميرءيةالكليةالمدرسةفيوغيرهاالجراحةيعلموهوسنةاى
والعامةالخاعةيينبهواشتهرلهنفسدضصالذيالفرخوهوبالجراحمةالبروسيويلمشفىا

بهذانهمياثتهرمناولالنهجزاحللفظمرادفاالبعضعرففيوسثظاةاصجعحق
يشتغلهدكانوالتأليفوالتطيبالتعلبمعلىقاءحراعملهيمنولمفةالنهذ5اثنافيالفن
وفيفيولهبيماكانءولعبالناتتفالهالعملكافيورغبةبالعلمثمفتمااليهابساقاخرىبعلوم
سياحاتهفيانواعهمناكعتشفءصيرآفانةانياتفيوعماوفصةهواكطشافاتآراهالحيوانآ

ذلكاثرعلىوالفبوشباسمهبعفهايروفدواالناطولومصروسيناوفلسطينبسوربا
الطبيعيةفلسطينلمجغرافيةئكةواصبعومصروفلسطينسورياكانياتفيكتابة

يقفيوكاننةافيالمعارضمنيعدبرالكيةبالمدرسةنياتمامعرفمااالعوامبتوالىجمعدوة
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انخهمعلىكليفرضنالنهبمالنباتفيتالمذتةجمعهفيإعانةوقدفيالفراغاكثرساعات
جهذافهومعرفالىيضيفةومنهاسنهماهوفيختارلهاويقدومجفهاالناتمغامثلةيجمع
فضألالمدرسةفيلهوكانالنباتعالهمنكياركاويعدفىالعاملالعالملقببستحقدهاوالفن
العملياتمناجراماآثاروفيهاالجراحيةحمضرإتواكالطبيةللموادمعارضالنياتمعرضعن

والعظامواالوراماكانيةالجراجةكالحمى

وكثيرأمابيدهبعضهافقدرمملمرسةااابنيةيخيماجهندسةبشتغليجدفراغاذلككانء
فيممليةشرحمنبهمالتتىحيماتالمذتهبهااليايدفرصةيضيعيمنولمبنفسههابناخيتعهدكان

كحيراالعملياتيعملوهوالجأمقلرايطوالمترلفياوالطريقغلىتنسيرحادثةاوالمستشق
االرتاكعليهاليظهرالدمفيغاثصتانويداهأالجتماعاواالدباوالسياسةفيتحدثسمعناهما

اميركاالىووكلوكانهالعملفييدضةعنفضآلجهايشتفلالتيخطرالعمليةمنبمنمط

جعلوهاالتيالعلمالعةانشادسيإلثمارومنالطبيللقسموخصوعمالمحلرسةاالموالجمعفيعيام
فيةلاالدأالرهومنكهأشحهفهأثاأباسمهمميتوقدالملميةللمعارضدازا

الالمذةفيهايتباحثالكليةالجمعيةمماهاجمعيةالطبلتالمذةانثأانةالمدرسةهذهضدمة

هياثامنثاآلكثيرنظاماتكاثتلهاووضعطويلةمدةرئاستهاتولىوفدالمفيدةالمواضيعفي
ذلكبعدسوريافينشاتالتي

فيصغربنئقصيرااليحتملواللآلخرينماعلقمرفيالمحامالسافيمدقاكان

يتجاوزايمنفبممرضامغحقهاقتضافيالتدفيقمنعنهأصيعمافيالسببهووهذاحقه
فالتحولقالغربعضاوغرشالمطلوبالمبلغنقصبماورالعمليةاوالعيادةاجرةمنميعن
مجعحتمايالمقابلةاليخلوظهرمذامنهألذلكيعدونومعوزآئميرأالمريضقولويقنضهلمما

بحضهميعينمرضامع61لمساهلهذاكصيرصدكانائهومفديكالدكتورزمياريحبةمع
وتحدثقبيحابخآلالترجمةصاحبفظهرتدقيقالعيادةاجرةعنفضآلوالطعامالدوافن

ماءلناهبدليلئقدمالمعاملةكادقةفيعتهطحعلىجريمذلكبفعلانماكانانهيقةوابيماالناس
الانواقىسوابهيتبرعماباضعافتبرعخيريعمشرفيالعانةدئياذاانهكانثقةعن
المتبرعبنفائمةفياسمهئدبهر

دمباالحطىذلكعلىبعثهربماالظنسوالىيتسرعحادالطبعالمزاجعصيكان
بالظنفيحكمعتهجمانانهماذهنهالىسبقيتخاطباناثنينراىفاذاإنيإلاحدىفيكان
النقاضيالىاعحتىتالمذتيمابينونةالننافرالىذلىماجزوكسيرآالشبهةفىيعافيوفد
اكبرىيشرالجنةالىالطبكافةطلبةاشحتىساظالفوتجسرسةالمدممذةلدى
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الطلبةإولئكمنوبها3881ستةالمدرسةوعمدةالطاجمةبينوقعالذيالخالفافىعلىسوريافي
حكمهأفيالسياسةتحسنلمممنهاالخالفذلكلرفينمسورياانحاءمنالمجشةتلكفاجتمعت

المحلطوبلدبئفيلهمارآانخحفنديكالدكتورواستعقالمدرسةمنالطبطلبةمعظمصؤج
وحدهللهلوالهناله

هاكاا

م

ءحيث

لحءأ3 فى011ذطأ
ف401

ةأألط
لمممءا
جما001

0103محى

طتااحميييرتءسأمأ
بيئطبمفحيبي

كعدرثميدالدنالم

االوليازهاامنكاوصاحببيروتجريدموشى

المداغفيهقيلمنلقدصمنتوبمرهاالمراثيفيلحسثتننثص

إجؤ5817315السنةلدالدناوسعيدالسيدابنمصطفىالحاجابنرثعيدموالحاج
المدرسةدمملثمالحستيمرتفىعدالسيدحدائتهفيالدبخيةاالصولوقرأبيروت

مرراوافرمبماووالفرنبيةوالالكبةالعربيةاللغاتابآفتلتىالبسنانيبطرسكالعلمالوطنية
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ظهرحنىالتقدممعارجفييترقىواضذالتلزافمصلحةفيعدهالولضدموقدوالفنونالعلوم
اكثرمنهناكورومكةمديةفيوالتلغرافالبريدلشعبةمديراالحكومةوعبنتهاقتداره

لمحكمةمارئيموفتذاكوكانالدناالقادراالكبرعبديماايخباشارةراسلمسقطالىحفرثمستين
روتفيتجارةا

الوظائفالىاالتراكغيرمأمورجمهابتريةتضنالعهدذلكفيالعمانيةاطكومةكانتولما

ويةالعهفدمةويتجردمستقبلىعلىاحرممنصنهمنتقيلبىانالةرجمةعاحبرأىالعالية
32فيدرهاواألبيروتسماهابدةوجرمطبعةبانشاامتيازآفطلبفةالصبواسطةنيةطا

مدةبهموصثارمذاهبهماختالفعلىبناءهواالوطناجضدمالتيبدةالجروهي6881سنةاذار
مفبدةمطبعتهكتئافيطببمانهةاالدآثارهوهمنالنيةواخالصةالصدقسنةعمثؤست

القادرعبفاخوهزقللموفدباشاجودتالشهيراحمدللكاتببيةالعثماالدولةتارقاثهرها
نحتةهـبانالجليلةمساي4فىالدولةأتةلنقدكاولذلكربيالهاللساتالىالتركيةالمغةمن

كاندياوالمتمافيةارانيةالىتبةخابعالىحمانيالهساموالىالثاكالمجديارسام
علىفماتابامكأحرةمدةبدمهشتشديدةحمىألامافيضاطفةاصاضدمةعلىعامآل
مصبمتزينألمماكانجوالوصارفغمنمبكئا0331محزم309183ايار6فيإفىها

والجندرمةالبوايسمنفرقةئقدمةاالكرامبغايةنعشةخلوقدالخيرعملومحبةالحشةالشماثل
الباثورةولتربةالىالجثةرافقواالذبنكاهوالوالعلماءكضيرمنوالمجريةالبريةالجنودمنكنائي

1أالحسنيمرتضىعدالسيدواستاذهجمهجوارالىالفقدودفنوا
اورنميئألنئبتعليهاالىقوفالىنتوفقلمالتيالمرافمابمئيركالشعراءضبهرثاهوقد

2091ايلول8فيورالظالىعادتثمحهراثبعةارمدةبيروتجريدةاخججىوفاتيمابعدو

هذالربراعاحبضرجبتوقدقيكلالدناامينحمدهايخلعهدةامازهايلتحويعد
شريبتاريخمخضتمةاالليات

الزمانعليهحزنابكاوقدالدنارتميدحلىفبربيما

الجمانهمثلضدودالطرسفوفيجرىبدمعتبكيهبيروتة
مكاناكلبالشرقبهنالتوفدركيماكنلهاكان

النبطنةلمالد8281لمجرة221صنةالجزاؤالحيمرضىكداليدوالدةكات1
الجزاؤدىرالقااالمبربمهوصفرعفنشافبهالرمبا1ثمالفيالجزائرالاهمقوهرافىلواليةاالفيا

ادرهاوالطركةالملمونثرايربالداالهابر3321ضةولط5انرنيماءحرولطالوظخبيقالثهير
9131اكمدةذااريخبتكلليروليهوتليطمومظبمةهيةفاصجمابلبالامامماوكانيخها
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الجهانضيفهكريممو3قصدهفيالفوزفنالفضى
الجنانفيمحلىغدابهارختهءآلفوزهذاوالث

رية0331صنة

اكأكا

لنقوالنفاشثر

االولامتيازهاوعاحبالمصباحجريدةسوموسثهالخجاحبئعرر

صهداوالدهنركاناثر81عمندهاوإئلفيبيروتفيؤلدنقامقميخائيلبنالياسبنئقوالهر
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مبادىءتعلمترابمبعمرهمنالوابعةالسنةالمرجمةصاحببلغومذلهبيروتءوطناواثخذ
المذكورتيناللغنيناحانلبثوماوالذكاهبةالنيلعلييماظفظهرتريانيةوالبيةرالهاللغتين
ةالحسايالفنونمعوخطاقراءة

بهاوينمثىءيتكلمواصحانقنهاانفقءوماااليطاليانيةاللغةطلبعليانكثذلكوبعد
مسكوطريقةالريهةاللغةمبادىءعنهفاضذنقامقمارونثمققهعلىشخرجاضثمكاربابها
ظتةبااورالىالنرعلىالحينذلكفيازمعماروناخوهولماكاناالوربطاللسقاعلىالدناتر

العربيةالعلوماباثناطلبسنواتبضعالخطةهذعلىبتيواتهاوملييروتجماركباضكتابةفي
القصاثدموالرنانةالمقاالتينشىءفصارالفاضربيوسفالخوريمةالعالظبنروعها

فيهابرعحتىاستاذبدونيركيةالأاللغةمطالعةكئبعلىايضاانعكفذاتهالوقتوفيافي
المرمعمارونقيقهانشأقدذلكبائاءوكانمجيدأوشاعرآبارعافيهاكاتباوصارمهالعو

رواياتجملةتأليفالىوبادرالرجمةمابإطيةفذتفاروايةاولةلبالعروالفالعربي

بطولزرخهدافكارراتنجاهقوإالظلآلابالمصلحةوالقوائدالحكماودعهابيةبالعر
موئنهاباع

انماونروتفدمؤلىبعدبمالخاصولحسابيماباسمهرةاتمافى3581و2581سننيوفي

عليهامديرآثملهامحاسالربهةعاحبفاقاميةممورفيوالمدعوالدخاناالمثعةجماركمثنرمابك
9581خةخذواعمالهجمغبادارةالربهةاصاحبالىداالستانةالىبكانطونكمافرولما

هوشركاهمونقايقانرقيقابعنوانقيقانونعومبمثرصاليانقةاممالتعاطى
لدولةمةاظاثبتقدتهفشوراولفاتهموجميعوفيالذكرنفةاالالمهامجمغفيولماكان

باالدارةلمجلسعضؤاانتخبثمبيروتعلىمثصرفاكاناذبمعيتهباشاملاتخذبمالعثمانية
العمانيةالدولةونظاماتفوانينمطالعةعلىانعكفالدخانوالركمدبرأنصبولماالمذكوراللوا

الذىالفرائض2سيماوالالعالءالمثاغاثهرعنالشرعنةالعلوماضذواثرذللثائقهاحتئ
ادارةلمجسعضوأاكان678ممتةحثى9681سنةومناالسيريوسفالشيخالعالمةعناضذه
اكتبمنذلىسغيراالراضبيفانونوطغكثابترجمذلكبائناءوثقدمفيمموربةوالية

مجلسفيثدهاسورباواليةالمحبتهمذينالابالبوجملةنياكان8أل7سنةوفيالقانونية
هذامناالولالبابفياخيارهاالتيكتبناكأالمصباحانشأجريدة881ستةوفيالمبعوثان

الثيالنجاحتحريرمجلةؤلىقد2781سنةفيكانعامماوعشرينثمانيةوعاشتالجزء
دائمااعضونصب981سنةوفيشلنونويوسفالسريانيعابونجيلوبىالقسرهااصد

حياتهإخرحنىلهمهبةالدعاوىفيوالوكاالتالمحاماةواتخذمنهااسنقالثمبةالجاربيروتلهكمة
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مينوصداقتهالربهةاصاحباجتهادالىنظرتقدالعليةالدولةانوالرتباوسامات

اطعايهانعمتوقدالثانيةالىثمااللةاالىرقتهثمالرابعةبالرتبةاوآلعليهفانعمتالرضى
لرجمتمكاتبديألالعةالثاالطبقةمنالمجيديبالوصامتمارابعةالطبقةمغالجيديبارسام
وسامالتامحلحوسالذكرالياباالطيبالحبراالعظميهاإهدىوقدكأالجزاءقانونشرح

الاالمنبيماقاموماالنضيلةاثارمنابداهلمابقةكواييرمكاماطمنىغريغوريوسالمديى
الديفريدريكاالميراحموااحبضرةزائرآيةسورافبلء681سنهونيالخيرية
الربهةماحبفامتدحهإالثاتىظيوماالمبراطوروالدوهواللمانيةامبراطوزايعدفيماصار

اقيلولماركرايممرمعيم9إالميردبوعالييمافاهدىموغاحسنلديهوقعثمحبربقصيدة
نيفريدةقصيدةنقاشنقوالاليلرخسوريةفيللسياحآلقيصرالروسيةصقيقنيقوالوقالفراند
ثميماخاتماليهفاهدىبابها

وتعربماتالينتالمطبوطعالمفيةواالدلالعلحيةثاراالمنالنقيدمااناوترجماتهلةلقامو

فكلكايأتى
االدييةالرواباتمنىيرهاعنضالبيعةرووالموصيالجاهلالثيخرواياتهاوآل
واالضالقوالمديموالرثاءوالحكمداباالفيتعظوماتعيشتملوهوديوانهثانيا
هااكبالتيوالفوائدارائهمنكثيرآاشرحالىاضافالتيالقانونيةترجماتةثالث
امولقانونالجزاءقانوناالراضيقانونألمذكورةالكتاسماءوهاكواالختباربالمزاولة
ذيلرةاقانونشرخايرةقانونوقيةااولكاتامولقانونالجزائبةالمحاكات
تشكيالتقانوناالبنيةقانوقتأليفالقانونفيرسالةبمباظرتهنقلارةاقانون
سفروهوالجزاهثرحياتتربهةثمالعدليهوالدوائرالنظاميةالمحاكمفيالخروجتريفةالهام
معتمدالرجماتوهذهالجزائيةإولكاتامولقانونشرحمناجزاءبرضممصفض41ذو
والقدسلنانوتصرفيتىوطبيروتبوسوريةوالياتمنفيكلالظاميةالهاكمجمغفيلجها

اوغيرهايفلثرا

ليةآثاربعنوانالمصباحجريدتفينشراكثرهااليالعدليةمقاالتةرايع
الشفاعةمنولياهـامافياثيتديسينابمريمكتابخامسا
0881منةنشأهااكاالتيالمعباحيدةجرصادس
اكبيسةالىباحتفالجنازتهفشيعتالبقاهدارالىانتقل981االول4كانونوفي
يهورواقيقانووانطونالمثمانياسطفانالخوريائنماوقدالمقبرةالىثميةتدرااالمارونية
شضبماثحيبروانطوننمخطارظويوسفاالسودهيملمواالشرتوفيسعيدوالشيخجغصليم
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النيامومونامالاااحوالفيخبيرأاالطألعواسعنانهكانخارتعلىاالسفممديدمن
اتاالهذهمنهانوردنجسدبقصيدةشقيرفارسرثاهوقدالقريحةهودبمالنهنوتوقد

بسىبالطيزرباوانصكينسسيهدئافانفامقيباألممغكال
أقرانينمجارصرلمالجرىوانمناظرةفييبارءالانبرممطاذا

7دة

وإيمالطأعمالاصمستوفيالدةظاراراحيثالتلالىمضى

امت

طئةفي

11أ

ءااطانجبل
ااهاأفيشا

افمريبزلملهالدلزا

كصروفقوبيهاكتورك

االفاهرةفيالمقماميدةرورةوالقاهتبيرفياثمتطفمجلةيموثاحد

قريةءالحدثفي3581مهرتموزسنةعشرمنالثاشفيؤلدوفنقوالءشبنبعقوبهو

ثهادة81السنةونالىبيروتفييةالسورالكليةصةالمدشفيالعالهالعلوموتلقىبلنان

المرسلينزسيدىعيداجسنتينوافاممنهاخرجتفرفةاولمعمالعلفيبكلوريوس
عليهواوعرصالشامطرابلسفيعاليةمدرسةحينئذالمرساونوانشأةالعرلايطاالميريهين

لتدريسالسوريةالكليةالمدرسةعمدةءاخارتهاخرهاوفيواحدةسنةكوالهارئامشها
3781ممةاواضفيطرابلسمدرسةرثاسةمنعنىفاسفبهاالطبيعيةوالفلسفةيةاربافالعلوم

تالمذتةوجعللباالهلموقرنوالتدربالدرسفىوعكفالكليةالمدوسةالىوعاد
فائفالطبيعيةالتاالبصحعونواالراضبماحةعلىاثلثاتوحسابالهندتعلمبطبقون
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طنةمبدعليبالماهندورآلةمخفانهدليذوهودابهذلككاناكهرباهليةواالجرامالحدة
الطيعيةالفلسفةاجهزةبينوحفظهاوسةالمدرثيسفاحذهاالسائالتلميدزسوهوباكر

الطنيعاتعللتدربساستاذعنتفتمقالمدرسةحيئماكانتيهبمرتهالثىوهي
وجعلمنةبدأللندربسحهايعفوبوواالختيارفو2حينبعدياايمهاسناذواستعفى

محربةيتركلمحتىالعلميةبالخاربالنظربةالقضاياويقرنوالخلييةالوصفيةاكيمياغيدزس
تالمذةودزسالشدبدالخطرورتحتتهذتالهاماهإمتااليمىالدهقيكتبتذكروية

جمكلمالثالثةالعلوهوهذهالكسكولوجالسصءوىلماذدورزواالفراثولوجةااءاطبا
فانهكاالنكيزيةالمطوالتمنجمعهاتجلهاظلفؤانفاضطرقبآلالكيةالمدرسةفيتدزس
جؤثلبايريحةموضوعفيالمجصمنعقلىاذاصكانصببصرهيذهبوكادجسمهالشغل
يهااقامانبعد881اواخرسنةفييةالكاالمدرسةتركانالىذلكووودامآخرموضوع
ستاذعشرهيئواصدىميذبعاكظإرسنةععمؤنهس

ونرجمالممقدمةافالثةالعلومفيوخطايمميافيكئابمكبيرآالكيةمةالمدرفيوهووالف
وقىجمكهااللهيةالحكةوالمقدسةالحربوألالنجاحسرككتاباالدبيةاكتبمنيرآكث

مشاهيرالعالهوءخابوالعظماءبطالاالنمركتابءسيرفارسورالدشرصيفهحباالشثراك
اللفاتبالتراجمهذهووضعابنفقاحمهايقومانكايةيوهمدرسةعلىجمتهماقىاجرةوأنفقا
يةوالنرنسوواالنكيزدةبيةالعر

واآلنبهقائمايزلولمالعرلةوقفالذياالكإروالتأليفاالعظمالعملوكن
سنةنمرفارسالدكتوررصيفهمعباالئمتراكانشاةفقدةهيرالشالعلميةالمجلةالمقتماف

فانقطع9881مشةالمقطمامدراانإلىسوبةيحررانهوظألالكيةالمدرممةفيوها6781
كأاثمتطفالنشاءصروفوالدكثوركهاثمطمالنشاهنمرالدكتور
الييماسقتهمافدالعلميةثهرتهمااكانت588سنةالمصريالمطراالىباثمنطفانتقالولما

هتمااكثراوفانفيقضيبالمقتطفمولعصروفتوروالدهامصروعلماوعظماءبهمافرب
تحتمنهانجشرمااالمقاالتلاآلنالكاتيفهولهنؤنمإنبعدوالسمافيهيمتبابما

وبابتدبيرالمنزلبابوراتابابوالصناعةايوابإكبابلكلايضاتباوهوغيرامم
ثمالةالالزمةالموإدعنلبحثوهواسبوعكاملعلييمضيوقدواالنجارالمسائلبابويظالتقار
الساعةعنداكتابةفييشرعانهوالغالبواحدةةعببحثوهوابامعلييمضيقدبلةواص

ستآمتاوكاتيمالضماقدكتبيمونحتىالظهرتىيأفألصباحالسابعةاوالسادممة
ويقضيالختلفةلصضوااكتبفيوالمراجعةوالمحقالتدقيقمنئقتضيهماعلىالمقتطفصفحات



621

اثمثطففراهانولعلمهاالدارةونبشوواالهماماتالمسووقراءةالمطالعةفيالنهاربقية

جزفيصيفيدمامنهممحدصحتىهمالبهمجرالنفعمنبدالوانةعآلومربملنوننخ
وىليةظسنيةبينالمواضيعمختلنةمقاالتجزينشرفيص3بهدهبنذلترااجزائهمن
والمتزليةواكراعيةالصناعيةالفوائدمصالخاعةالمقتطفابوابفيينشرمااةلواد

واميركابااورفيادلجةامهرالمصمناثعنطفةواالخبار

كاالدنيانحيوهكالصدافةاالدبيةفالمواضيعباخالفماالمواضيعهذهفيانشاوويخئلف
ياالشعارواقملالععبممناكثرفيهاومضارهالغنىفوائدوالمهاجؤكاواالغترابو

الىرطتهوفيالضيلرمماثلوسماهااالكلالصعيدالىرطهفياليبههاالنصولذقعلومن
كقياسالفلسفيةوالمواضيعوالمقتطفاثممفيونشرجمهابالهاورمشاهداهاومبااورعوامم
حربةوكهالعقولغرائبوالنفسفيالناسكاآراءوفطاالفالسفةواراءالحياةوثالعقول

الىالجزئياتومنالمجرداتالىالهسوصاتمغالقارىيمدرجيرباالمثلةغاليأبدأهادةاالدا
اجتماعيةاوةجماوطبييةنتسوابمادلجعةدالمواضيعالقراءجمهورعلىادراكهايعزفالاتاليه
يرممطالذيوغرضألوااليضاحالبسطمسكفيهاسلكالمقتطفمقالتاالكبرمنالجانبوهي
ىفالماشتاحعلىواالقتطرالقراءاذهانممطلتقريهاوبسطهااثئابهعمايمتبةفيصاليه
مللغيرالمردمنويتصفحهمطالعتهالى

معذاالضائبكلمنحامحيحايمونانفيجبلعدةللضلكالطعامالعلمانمنهبهمن

ولمبهالضلاتخمواألعليهغيرزائدالمفافافيايضيمونوانفيةوالقاالعقلفيل
الهفيرمعدغاواللشوائببماوفاسدااذاكاهاوءالمعدةالطامانكامنةينتغ الصردمسو

كنافااوزائدآوالمضغبخبا

فوائدوتعميمالمقتطفمناقعثيرجفيشاقصهماكاتبنعبيفنوالوسعايذخروال
نوافيفيكثيريهقاالتهكببكتابكبيراوتصفحالىدةوامقالةماتدعوبهتاةكثيرا
اناضطراالنكيزيمثننوالشاعرالمعزكليأالعالءابييينيقابلاضذلمازانةواالنكيزالعرب

ديوانالىعادثمالمفقودبالفردوسالمعروفهثننوديواارندبسقطالممروفالمعريديوانينصفح
حتىمثننديوانعلىعررمثنناشارفيمايقابيالهاانحسبالثياتاالالىصواشارالمعزممما
ظدونابنمقدمةبينقابللماذلكمللوفهاخاطراهاالعقابهةمتثاتأالمنهعااعار

السلطانسيرةبينقايللماوكذلكاالنسانياالجتماععلمفيسبسرهربرتالفيلسوفوماكتبه
3ظبتلجصهالقبيلهذاومناالنكبزياالسدقلبرتشردوالملثااليونيفىالدصالح
قليلةصولنيالسودانفيوالنارالسيفباشاأسالتين
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والكتبالمصفيتنشرالتىواثماالتالحطبكلعنيبحثالقواثدتعميمعلىولحرمه
عليهااالطالعفيبيةرالابناهورغبفوائدفيهاوجمداذاحنىالعلحيةالجمعياتواعمالةاالفريخ

نوادممفيخطنةكثيرألفواثدلتلىفيولذلكفائدبهبيرةمنهمامنهااقتطفاولخمهااوترجمها
اثمتطففيونشرهاهااوترجمهااالالعلميةصضفيالمناقععميمةمقالةتنشراوواميركااوربا
وسبنسرعكليالفلسفةواربهينالعلماساطيناسماءهقراوفالفؤوائدهامنشيئثرفيهناو

الشاسيةفاقراالفبموغيرهمكوخومركونيولبغليبصتورووورخوفوكلفنونندل
مدمهافيالعخلرفراكاوجارواوهنوتوونجتآوجيرعىوصلسبريوبسماركزردستونامم

باناصاوحيواناوصففاذاوالمتأخرينالمتقدمينلإقوابينالمقابلةنيمبتكرةطريقةوله
عنبعيدهوالتعقيدعنبعيدسلسوانشاوهواليونلنالعربعالهمنالمتقدمونفيقالهما

النةبهدهعنهادبعدوااللفاظغريببمروهومثرجمالمكخوبولوكاناالعاجماماليب
فهواللغةقواعديخالفوأوافربهاالسعلاحملعلىمنهاالمرادىإدفماتالظوسيلةاللطمجمسب

باالتباعالجدبرالفصيح

الشيخالعربيةاللغةقااستاذهسمعكنهممرمنعضؤالرابعةفيوهوالجيدالشعرونظم
فرغبالشعراهمقاموانحطاالدبكسدتوسوقالرثاكبضاعةانيقولاليازيناميعف

اووصفسعهااشعارهتجدولهذامخلوقالىاثزلففياليقولهانعلىالنيةوعقدالشعرعن

واذاالبرراصوالوصفلندزاعووممبسباروداعلوالسمابااورمشاهدرثاءكومف
وداعفيقصيدنورداثنالسييلوعلىفيءهباهييتانظمالذاكرةوخانتهببيتاقثلاراد
كانالبسبار

محياهامنثحلىحسنوآببمرآهامفنوبمباريسودعمث

بمقاهايبرحولمطوبألدهرأورهاالشابريعمللبوجا
علياهاإوجفيشرقوبدرمعالمهاجؤمسبطررواقة

وأخراهايأوالهاجمبمائتيةولتةالدهرجبينفيمرسوتد
ماهابسيفاستهدواالحممنإلهةصناعتهمافيعصمتهمبةوص

جاهافاقهمأوجمةالورىفاقومنالسيوفارباببمروظدوا
يالبهاحسنيكلمضاوصاغدررأفاجتنىالمانيبحرفأو

لجدواهاتعميماكونغوامضمجتلماالحلمبحرجفياوغاص
وادناهاافصاهااالرفىفطقصيتهئمطاروفضلآوآل

فأورهاواعلومنارالهاوارقدمماءالطنيلىاالهـهم
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خباباهاتجانقيلوصفهافي1فنهافدمأصينماتءدقهذي
راهاذالشوقيهجحسنإالتمرابهاجؤئتجتىوقبما
وادناهااقصاهااالرضكالكمعارضعهافيلتبارىاوفبل

اناهالستمدهشاتيراقيفامنلكثالومفقصدتتترآونظما
توألطإنروعوالمجدموقفججمهايوديواالقالمصربوالمر
وأسناهااعالهاالمحدييارقنشرتمابعدوصقااسطيعلمبمف
وإشباهااعيانااالرضواحمنمفخرةكلمنملئتماوبعد

منبوسمكارشاهينلمنشئهاألالمطائفمجلةفياكثرماينشريكتبسنواتاريعوافام
فارسكبورارصيفةغابواذاكلهغيرمنافيمماينشرينقحونحتافةونذهاتوبممقاالت

ئيةاالنثاالمقاالتعلىكتابةواكبكامنهبدالتحريرالمقطمتولىمااكريربسبيعنامتنعاونمر
شواتيضعابراسمعىبهيةرئامةتولىبيروتفيكاناوجدأقليل4بفايمتبهواألفيه

0681سنةوفيتأسفيالطولىاليدولهإوأألفاوضعالذيوهواشرفياالعليالجمعراسثم
بوركنيوفيالجامعةالمدرسةمنالفلسفةفيكثورلقبنال

المعرضجمعلجنةخدإخهوااوفضألاخعامنقيكحيربنو3981سنةباإورعواصموزار
ذلىفيفانثأخقبلوالمصريالقطراحوالعنيئلكخانمرالدكخوررمعيفهحالعاماالميرص

أخرمزةبااوروزارثمالجمعذلكتجدادىافيتلبتنجمزيةاالباللغةبةمسمرسالة
المشرقربوعالىواالميركيهيناالوربيينعلوملنةفيوفضلىالعامبارفيمعرضثناءافي0091مط

عالءمنوانكثيرينوالمشرقابناءاليعلمهآخرفضلولهاصدفيهينازعالالقتمافيواسطة
ذلكفيفيكاتبونةبيةرااكقبفيالتيالعلميةالمسائلتحقيقفيعليهيعتمدونواميركابااور
طلبهماجمابةفيالجهدينذلوهو

شمافشرحكثيراصروفالسفتهالاكثرعلماءاراءعلىاطلعوالفلسفةبالعلمالطويلوالشغاله
لغاتةالعرانفمثرحخطاءظنهمافيوخطاهمعوابمماظنةفيامحابهاووابمالمقنظفاتصفحفي

اتكثيرةاصلوانايظنكثيرأكثرممافيهاالديخلوانترادفاتهابدليلكثرةمختلفةقبائل

لمطامعحذاتضعانالحكوتعلىوانيحنااصاالأفانيحيافيكةأاخكاالنبخطاءكض
ئهلواالحئىالحالىاستمالفيةوالمشاالبدانياءالؤوحدآنضعكااالرضوما3االكنياه
بضعتبدلهاصئمغيرقيدمنيةالفضالنقودصكتجيزوانبالغيرلألضرارواسلحتهمابداشهم
هأيهاااضافثم3981سنةاليهااالولىرطتهفيباريوداعرفينظهالسابئساث11
اأعاالمانيةرطمهبدااليات



931

الجضيهاتإنصافاستردتلماانكلرايئفىرةكاااظوئتحملاالصإلةقتهايساويبماخواتمه
فيزامسطفىاهمماذلكيخرإلىيهاالصاقبمتهايساويبماوابدلضهالاالشالبطولالبافصة

المقثطفاتص

واكن7أعااوزرهنومناألصماءفضلياتمنوممببركاتبازوتبالسيدة8781سنةوافترن

صفحاثعلىونشرتلوارواالامنابميرينالصدفائهنادوجعلثهبيثهفراكأ3انشا
مغ4وجنجاحمهينسبوهوواالدبالعلمفيطويلبراععلىتدلالنياالتامنالمقطفكئيرأ

منممناهماهذا31نعتهالنيالبيتيةالراحةواىالىأنيفيلهشاككهاالىالعقليةاشفالىمواصلة
981الستالقاهرةفيالمطبرعصرالءرابفيكتوردماالىاستنادأالنرجمةماحباخبار
الخاصةمعلوصاتناذلكالىواضفنا

ا

كهمصركإحمانيكالأل

خعةااومجلةالحالسانيدةجرامنيازصاحب

وفيلبنانمنعيهفي3481ثانيامنكانون33فيؤلدخطارمركيسبنهوخليل

يديرهاالتيكاناالمبركيةالمدرسةمخلبةمملثفياننظمحميثبيروتاعائلتهمعقدم581عام
الحمنتامافيهاالحلمألضذمنبيروتبالوحيدةدرسةاكانتسنالقسوفنئذ

منوجدوقداليهايترددكاناالميركيةطبعةاإاربجإإدرسةاولماكانثااليامتمكفيدرومها

المطنعةالىفدجلالطياعةصباعةتعلمفيرغبتهقحةانلبثوماالصباغةالىطبيعيماؤونفسه
بشركة8681عاممطبعةفانشأإفناهذاالقنجفاكمنمنالقليلااليمنولم0681ممام
المعلماحدىكريماتزالوثالسيدة3جبز3781عاموفيىالمعارف4طبه3ولسماهااالستانيسليم

الافيثركةالمةعنبرض5781عاموفيقفواهساءالةخيرةبنوهيالبشانيبطرس

وإمتيازإلحاللساندعاهاجريدةازواببياالدالمماجعةماهالبصةظمطبةاتاز

المطبعةمناعطاصالوسعفيريدلملافيردوانةذلكلهتمولماةالمشدعاهاأمجلة
لطبعنهاجممهاقاخنالفعلىللطباعةآالتعذةالمطبعةؤفيوالنماالرفيمنحقهاوالجريدة

بابخارتداراوكايةالتجارشغاللومنهافىوالجرالناتالمو

فبعدالخعسإتالقافيوااللقانبالجودةاشهرتالتىالحروفصبكالمطعنافيوجمهوقد

االولالحرفيناليازيإبرهيمالشينيونةاوجدبااالميركأبالحرفمحصورةقبلمنانكانت



031

هركيسظيل

3191سنةفيأضذرمم
عتاهرتشاالتىاطروفناساسائرحينبعدايضااستصنعانعتمومااالسالمبونيوالثاني
عربيحرفاكبراوجدمناولوهووالىقييكاوالثاتىاالوسطوالثلثاالكبركانملث
بالفضللهكألكشترآ53طولهيبلغيخثواكبرحرفميليمترآطولهيبلغرصاصبي
الجديداالصطالحعلىالحروفمسابكواتحضارإنواعثلثةعلىالطباعةفيالفارصيالحرفأيجاد
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للنرنبعالحاواكثرهايمسلىشاءلمنالواحداليومفيحرفالف071سبكمنيمهالذي
المطبعةبرناجياذلكرتوخكا

فبهااالمراولياءواكراماعتباروعموصكاتاالسثانةالىثخس3981ةسىوفي
هذهفيولةكتابقاشةابكلالرابمالعمانيألوأثالثاالمجيديمامينالومإلدهءلبى

اعلنتعيهاالسنةوفيالجليلةوالفوائديخيةالتاروادثاطمنوحالبراق1عليتمليشالرحلى
اليالذهابيريدونارطنبناءامنكخيرونفنهفكوشيىمعرضىفيتراكهااش4العمادالدولة

فيمرمحأينشئواانلبعفهموخطروكيرهاناعيةىمنالشرقيةالمارفمنضدهمماراضتالص
طلبواالمشروعاذجمالصياماالمطلوبالمالجمععليهمتشولمالذلكشركةفأفوارضالمهذالمث

الشركةمالراستعينفالرئاسةعلىإقنعوهحثىبلازاكوماالشركةةادابىيحولىانلحينال
تصادفلمودكنضعفينةاتغطتساتوعشربناربممنافلوفيانكليزيةليرةاتاصرينث
بخسائرفانتهتهنالسردمامحلالالتيالمصاعبمناسبيلمباعترضانجاخاالشركةهذه

االستانةارحتهانجارخاصفيكتاببمعوقداالوفرمنهاالربهةاصاحبحعلحةكانؤاد
االدبيةالنوائدمنصاونهنالحاللسانجريدةفيتباعانشرهاانيعدواميركاباواورو

بمرناالثيالبألداالىمصفواتهفياالنسانبيستعينماوءيرهاوالخاريةفيةواالخ
يافيولماالمعداتالكاملةمطبعةمنقعمئماوقدربقضاءالنارالتهمت5981نةسوفي

االربمجهاغامناليهبلسانندلعاوقدعةالمطبمحلمنفثرباوعندماالسوقالىمسرلحرباالخبر
عنهمهراثومماخبرمحلينشراهمالصباحهذافيمفىتالافغوراثدبمانيرافقهلمنكانقال
طسثمالمصائيمنبهوالمتالشوائبمنانتابهفيصءوالعزمواطزمالجاعقورباطةالجنانثات
تقبلفاماكائرينالستفبالومحاللهمكتبماتخذهاقدالتيكانةافروهيراوااحثرمتهاغرفةفي

هذيمنولمليراف3ابخمسةمافقواالرأتلفتهفاواماالطبقاتصالفوواتالمسقينوفود
الجهاتصداهادت3رحكيةمحبرةمقالةالحالاسانفيإثرذلككلوكثبمضمونةيمةا

مماهلهاكتابمانرزوقدجواببدوتمنهاواحدةيدعفلمعليهالوسائلتواردبدليلالختلفة
هامةاكوانع

دونهابلالنفىفيوقعمامنهمااشدثألنااسثقبلالنكبتينتينكىيذانقبل698آلسضوفي
ادفودالمرحومبميراوالدهنجعلماللهلدنمنخارفةنعمةأوتىمناالبرعليهااليمهنكبةكل
إلوحيدشقيقهبفقدثانخطبدممهعليئيمائمنايامثالثةوفيعمرهمنؤثسةالخاهـفي

سلبنقدمثيامهرمنهثالثةوفيالذكورإخوتهمتلهبتيقدالذيكانامين
تدساليلثانيةإبنةيدعوةاللهابتالهاذالرابعةائهبهةبهنزلتعشرسنواتوفيهاتهبئىلىا





ايم3

ارحتىوئيمهوتجلدهصبرهفيةودهحيرةمرضوعاوبهباتهذهحمىفيكانندىأ
الشدائدكلوالحبرالنآلجاتاحتمالفيالمخلبهيضربونمعارفا

عضوآفانتخباليهصدبد2ناعمشرفيكلاالشتراكعنيتقاعدلممشاظتوفرومعهذا
ممتبلقومسيونوعضكأاالفييليةاظيريةلمجمعيةاأورنيالواليةفيالمعارفجملسألفي

قدالحاللسانكان3091شةوفيالسلفىمستلجمعيةسافىمؤوعضوآالكناخ
عيدأاليقيمواووانفضلىومقذرومريدوهفابهعورهظممنوالمعشربنالخامسةالسخةاستوفي
اصدفائهجميعدعتلجنةفالفواوالوحنللدولةالصادقةبخدمتهناطفابئكارآلهموافىيةوان

ذللثافىوعلىونثرآنظمابفضلىصزحواحيثدارهالىاءوالوجالعلماءواالدباءومنهمومعارت

اآلتىالخطابفجهموخطبالترجمةعاحبانتصب

ليفذرالذيالقليلفارتميلةدعيبعنكلالوضىوعينىالربعينافينظرتمال
اجمباتاالاآلنيسعنيفالوالتيةااللمجابمنبعيدأوانءختفانيآتيهكثيرآانالله

الرضىمترلةفانرلتهااعماليإلىتوالتلثأنيافمتنرالذواتمنوجآةالمجبلماليف

الجسدفيخاردامتماواسعىسعينالمحبوبوللوطنلةللددماالظستتياقيوالقجول

جقالمطبرعةالالكتب2اصامنماجاةالفمنواحإلآدليالبناوالمقدصةةالخدهذهفي

وخسينصمائةفيهاطحعتالتياكتبعددبلغفقدسنةعشرةثماتىمدةفياالدنجيةالمطبعة
ومائةمليوناالمولفاتهذهنسخعددوبلغوصناعهوزراءيةودينيةوكليةادبيةبهـينمالفمو

والجالتالجرائدمنوكيرهاالحاللسانيدةجرعداماةالفوتسعين

ابوالعشرينالسادسةخةالىالحااللسانيديمجريلوخبمناسبةباسادتيشرفترني
اكتبفلمبخدميملتقومالمدةهذهفياضدمتاننيقلتاذااجمازففالخدمتهامنمضىقردطلىبع
االاتهاكاةاسطرعلىولمونهاشوواصألحالعليةالدولةلفضلمظهرآإالكانحرفافيها

ممومللوطنخيرآاخوتوقعتوالزارع2والصاالتاجرفائدةفيهاقصدت
والعقاثلواالوانىوالشابشيخواوالصاغالتاجرارضاءمكفياانعليميخقوال
بتياءاعليماعرضفالالقلبيقزحمماوالثاريوالباخواآليبلذاهبواواثنرووالحازب
اقولصرتححملهاعتدتفقدالمغرمذاكشأنقروحبذيليسبقلبوإستنداله

عالبمالالنصاليمسرتمهاماعمابتىاذاوصرت

فلممنهافصدلمامواضةاكضغفيتجىلمعباراتبعضالحاللسانمنبدرفدنواذا

هذهفيالشبابايامافركهثتدوالنكنتتهةوايهاالعذروالماساادإلحبعجزعن
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زيم
ا

هصبهلىبرفيطةحع احىهخت
عتضاءلمبمأل

ت7

أشأءأشإلثمحء
تبميم3ت

د5حاد7

سركدسسلىفؤادسركيى

بقوهـاالثيبةوودءععضنالمطاحركةبطئثواالوزوازهزالنواظرضعفتحتىالخدمة
الورديابئ

هافليخمدباالفاليامجاالىاليامالدجيىودع
طاونظوعزيمتهدمهقاحرافييردوالشبابيعيدماباسادتىممدكممنلقيتفقد

شيابعزتمافياعادعزماواريبكلمحببمبعثت
وسلطانناموالناالنمولياحماناتمنتثميتبماالشيابقوةعروفيفيتجددتلقداجلال

اطيمالصديقصواظعبايآلمنسيماوالوكيرهالثغرفيوبهائناعنايةمنومارابتاالعغ
علىروعاكهذاإقترحالذباطيخافنديزتلوجورحيزحمهناالثاعيالطعينهةالوصاحب
لفاقراالصلهذااهتهواالذبنولبانبيروتفياالفاضلصفائيرغيرةومنواخوانلموافي

فانءظايالعالمذا5غيرفيوقثئذاكغوانالثلثةباالعراساالحتفاللهميتيغانتعالىاليه
مبافرايركتث

منعصألنيكصوالععثرينالخامسةالسنةنهايةاللساناللبلغانتجلالماضيالعامكاوفي
االءضاءوسالتهئمانايةاهذهلهمكرتفشصدورروتترنربعبمرورنحتفلإناالمدقا

ولمائيرقبولعنديترججإنالىباالغضاالرجاءرتفيالطلبفتكررهذاذلكعن
الموضوعفيافتديخياطافيءزنلووالعشرينكخبالسادسةفيالسانادخوألمنمهركان
لهدمامليظهلحسنشاءآشةاالضرابنهأيهخبركانفيدخولهاعتقدتتدكيتلمالذى



هواستفدتافدتفقداللساننشرتقدإذاكنتالننيالعاداتخوارقمنيمنلمفعلتهمان
فضيةباعيادلهمفاحتفلوااوطنابناسبقالذبنالمشهـمورةالفضلذويآنارجانبفياتثةماواين

هيرالشجرجسماربنىكنيسهالذيبالىاطيومهالمطرانالمفخالالعالمةثرإطسيادة
يفهتصافضألعنمتنقفيناوالدأللوحناهدتالتيالحكةمدرسةممادورخالمعايدمنوغيرها
تشهدالذيحانديكالدكتورالمرحومالذكريدالسهوكذلكوديشيةةادلكية9نإماالعديدة
عنحدمتهفضآلماالعلالعألءيئبالمقامورفعةالهمةحاؤبالضادالناطقينعندالعديدةلهكتبه
الجليلاكىاحضرةوكألكوراانحافيالطلبةصالوفكفيممرهايقرخدمةللطبالطوبلة

وامإبميااوروفيمثيايندرالتيالكليةالمدرسةدبسعيهدثيالذيبلسيالداالدكثورأالعا
الطرفبغضالمدكورصدتيعدئيرطبمزرتافىالقاراتفيفيهاالمتخرجونانبعثوالتي
ناورسائلةاستغرقحتىالموضوعافيءذالجدالبينناوطالمرتذاتمامبفرورةعليفالح
النارمناضاءتفيههثيمرااطالالذياالمرعنواالضرابالماصيالىمابةاألااعتقذنتء

خاافييقوليقيفىمنذلككتابفىاحلىووردنيحيزالعملالىبرزالقولانايلىمادالظ
أبيتاورضدتالعملباشرنا

بالعناهتئعبارةوايلالمشروخاذ5فيباالشتراكفيرفاهماعلبواالذبناشكرلساننجاي
رتياتاكنوروالعالمةبدرانيافيعدالفاضلينالمجيئضرةسيماوالبهقاءواالذينعلى

يوفقواننيمكافاخمهميتولىاناصألفاللهلاشغالهماثرجمعالعمللهذوقنخصصااللذين
ببقانيظكلعلىالمنروضبالدعايواختمالثلثةاعراصهمماهدةالىزمالئيضرات
االيامتوالتثاءملكوتاييدالمحامووزرائهاالعظامانجالهاوحفظالسلطانيةالعليةالحضرة

حدماتفنالحاضرالوفصحتىلىصبدءمنذيةالوالخدممناتاهمالبيانخطابةنشرنا

علبهمااالطالعخدراتتسنيبحيثثماوطبوليلةليلةالفوىعترةتنقيحيهابياالدبية
لهميسهلبثمنالعلملطالبوفدمهماالحريريمقاماتوظدونابنمقدمةوطبع
دخلحثىذاعقدإجزاءممتةوهو3القراءةممالسلبتأليفكتابالمدارسوحدمهمااقتناو

وضدمالطالبووالثناولمهلكتابمنوالهعلىينسجلمالنةسورااكثرجهاتفيالمدارس
العاداتاشرفالىمباهداالقوموضدمممأالخواتينوتذكرةالماباخيناستاذبثأليفالسيدات

منيموسنيصذرهاالثيكرةبالمفوغير7واالطاالمحامينوخدمالعاداتتاليفهكتابأنرفي
كألكالصبوسنبدسعيدوسعدىهـوإيةالرياضةمحبيوفدماالدييةالمطبعة
كامعبمكتابالشربفالقدسناريخليفبتأالتاريخمحيوضدمالخواطرنزهةبمتاب
اخبارفيجمرهادردالتيواالكنوالسفنالقؤآداسماعلىيحتويائيقاموسوهواللسان





31ال

والصييةوالمجوزوالشابوالثيخاالجروالياغوخدمواليابانروسيابين091سنةالحرب
جميعاقبالادفتفبعةطااانثائهمشةفياي8681سنةفياصدرهاالتيوريةالىبالروزنامة
كالسانيريدتهوالوطنالدولةدموالمعمورفيظهرتبيةروزنامةءرثانيوهيادبالفهاناطقين
كالممثكاةومجلتهممهالحال

كتبرسميةبصفةكبهفأتموفلمطينصريةاظءالمانيازارامبراطور8981سنةوفي
فيسإبطبعهاثمالحاللسانجريدةفيتاىمنشرتوبريديةبرقيةمتواعلةلرساةفيتهر

لامهامعتركيعتزلفاضطرانالشرباناتتصلبمرضاعتراه1191ةسنوفيحدةعلى

مناالبقيامالمماجمةبادارةفقامسركيررامزالوحيدهـنجاالطرافالواسعةادارتهفيفاعتمد
االسدذاكمنالشيلهذاإنالقائلينقولصححتىاعالهاوانتظامضبطهاحيث

عليإلواعتبارالئناءعلىممةااتفقتالتيفاتهعننذكرشيئلمانناعلىحياتهترجمةناذ

عدكثيريعرفهاكتابةفيطالحاصولهوالحزموالنثماطرةوالوالذكاءفاللطبينجمعفقد
مهماكانتقراءتهايتبعانهبلهامثالالقارىءاناتكتاباتهومنءواالدباءاكخبةمن

لكاهةتزيدكتاباتهالتيحالواالتعاراتاالبعضادخالمنيدالاذالنهايةحتىكبيرة
التجيرفيذوقهةعلىدليلالحالناإفيوالفكامةراالجماعيةاالصالجةوكتاباتهوتحب

نوإدرراظا2صرعةفيولهناجع2بدواالداومعالجتهبدقائتهااالمورواختيارهواالنشاء
واالشعاروالبوادرالنكاتمنكثيرصدرهيحويريةمست

وجمسوروقدوامحابلعائلتهمعتهصيفيهئيالصدرواسعاالضألقسركيسكريموظيل
لمجومعندلقائدالواسهيمإعمالهادارةخيروفيالدصإلكالولدفيشاهدناهمابهيرآالعملكل

ممهبالحدةاالومئةالاالعالبفاطالحدةهذهذامرةلهقلتجيشهعلىالعدو
النعبدولماذامديقهألهفيفكنكهافراليهيدةصطابعةورودفصاديوماصديقزاره
النوعهامهماكانآلةانكلرئيسياتىكاعنفاجابذلكأمايستوجبةاالفيأرىوال
الخالفيالخللاصلحإناقدريوماتوففتاذاحتىتشغياالتجلوجميبهابمهامنليبد

بستنيدوعلميهفلالهادارةضبعلقخيرالرجمةعاحصانحريةيكلولنةانيمنناو
عاوواصدأمعهالمنعاملىبئيذكراعمالهحرعتوانتثماراالعالفيئقدمهبدليليفيدومنها
اجملومنخامىلمأرباصدآاليصاحبوحرماوقالنهبصدافتهاالحتناظشديدووخير

الخيرعلىعملالىوالملوالفراءوالسراهوشدةاثنالحالينفيالصداقةعلىالمحافظةيهةرفما

بانفرصأبتسمفسورياالجملةوعلىالسربرطيبالنيةسليموهوالشحهرةفيرءبةعلىاليقين
جبآلالعارتخلهبسطرهاضدمةوالبالدارطنمىمرجمممليللفافوطتيابنائهامنيمون
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ماحبعلىنهماماعندتىحنيالياسبانظهاقياتاألدارزه5ايخاممسلثوئحعلجيلبمد
وهي7131خةلىرياريخواخ781سنةفيالثالثالمجيديبالوسامالترجمة

وارثعنموروثةومكارممآشغزلناصركيىلخي

بناحمضوتراةءخدالوعدليسثماثألصورقءزهاضلقثحهم
يفتقرلماحعبلمظاهرةالعليدولتناحتفياخإلصة

أثالبابالوسامظيهأرنتعثفتالوقاةمبارأتلما

ااهء

كهألنمرالدكتورفارسأل

القاهرةفيالمقموجريدةاهرةوالتبيروتفيالمقتطفمجلةموشمياحد
اظرطومفيالسودانوجربدة

6فيسورباواليةإعمالمنصبياطبدةفيؤلدناعسهايىفارسبننمربنفارسهو

المعروفةياسوبىفيالهازلةالمذاجحدئتوالدثهمنسنينخممىبعدو6581سنةاالنياكانون
اوالتذالرجمهماحبابولفقالمصائبتلكممتماالثيالنوايىاحلىحاصبياكانتستينبسنة

مبتمفبلغولمالهاسكاتخذتهاثبيروتينةملىالىمريمواخهنقوالايخيماعمةالحعثعة
فينبملمالالزمةاملومامبادىءلتعماالنكليزتةدرسةاإفيوالدتهالمرحومةوفعئةاالدصة

السامعينبهاادهئخطبةظنويالىاالحتفالفيمنبرالطزفعاالولىالسنةنهايةوفينهس

الشرقفيخطبباؤلسيكوقبانهبعضهمتنبأوقد
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المدرسةالىهناكوأدضالشريفالقدسالىوالدتهبهذهبت3681خةاواخرسوجؤ

ومبادىءوالجرمانيةاالنكليزيةاثنائهابتعلمضينخسنحوفافبتيكهاالنكليزيةالصهيونية
وفيهاتثدببانكأفيعبيهملرسة8681سنةإواخرفيودضلبيروتالىعادثممابوالحالتاريخ

حاءبيامسقطإلىوسافردمركهاإشهربعةاراكثرمنالمدرسةظكفييتمولموالمحوالصرفبادئ
اليهاعادتقدمةاحيثكانتبيروتطءسبةوبعدباطىثقيألمرضامرضحيثرأص

الوريةالكليةالمدرمصةفدخألالعاليةالعلومملبئطامعترصثممدةىارينحزنفيمواسض
سسيمومقدمةفيوكانواجتهدوجذفسهرالساميةالعاومواكتسابالفوائدالتقاطممةوجعل
دروسهوفرةتمنعهولمالجليلةوالمباحثالرنانةالخطبفيهاولهبيروتفيلشهيرة1البرسمسجمعية

فيوقزسيدالمذكورةالمدرمعةفيتعلمهحينفيووهايفتماكاناركاخهاوتوطيدضدمتهاعن
الدينيةالكتترجمةفييةالمدرموقاتهامنبعمرقةمايكرفكانالعاليةاإلروسيةابناتمدرسة

ثأكاالنشؤآالشوعيةفيطبعتوقدةواجميخيةوالتار

رلدمعاوبمينو81السنالكوريةالممهادةنالالقانونيةدروسههنانتصانبعدو

عاابعبمكاناليهةالمدرتفيوالهيئةبرالجيومحآطبيروتفيالفليمالمرمدفيفانديك
الظواهرألكتابتر81الهعاموفيالكاثولحكللىومطريرقيالبالمدرسةفياالنكليزبةاالخة

6781عامفيأاورثمييروتفيمركانامطبعةفيإكتابوطنعاالمركانيلومسلالستاذالجوية
ةواخطةعلىوتجتتعظئهرةتاكذالتيالمقتطفلجةصروفيعقوبمعبالثركة

مدزعذللثوبعدالكليةالمدرسةنفىفيابهاولالتبنيةواةللعرزمممدعينثماليومحتى
يةالجووالظواهووالهيئةالعلياباضياتلل

والدصتورفنديككرنيليوستورالفضلكالدكاهلمنجماعةمعاان2881عاموفي
بالشرفيالعلصيالمجمعوغيرهميدانزبكوجمرجمبزلزلبشارهوالدكتورصروفيعقوب
وفيكتابالمقتطففيطبعكأوالحديثالقديمالهيئةعلمفينفيسبخطابةاوفدبروت
المذكورالمجمعلاط

الدكنوراستعفىقداذكانوالمتيورولوجمبالفديللمرصدمديرآعين3881عاموفي
وذلكالمصريةالديارالىواتيانهالكليةالمدرممةتركهحينالىفيلالرصدعلىطمآلبقيويكفانيلى
القاهرةفيرررتهمصرومارتالىاثمنطفمجلةنقلت5881سنةوفي4881عاماواخرفي

وامرلمالنيلواديالىقثطفاادارةنقلعلىاتميمخبراالورممصروعالءهاكبراءيلغتالماص
ماوهاكبلروجانباشالرياضباشاشربفالخطيربنالوزيربنمنبمتبكلعظبمامرورآ
الدبباجةبعدباشايافركتبه
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منيتحولماذلكفسزتيالمصريةالديارالىالغراجريديمنقلعلىعزمنمابمكااخبرت
اليدالفرعةهذهثاغتنهوقدفيهاعلومكمرايةزفعتبالددكلالدائموالنفعالجليعلةالفوائد

وقدةرفيصمترلةعنديطفلمحفانفواثدهاواجتناءهاطربمطاارهذاالداءنصيضنها

القوم2عقالعيىنفيتعاووجمتةئتزايدفوائدفوجدتاليومالىصدورهمنذبمطالعهولعت

اخبارهبةجعتنفداليدآفرونديماواالعتزالالنراغاياماندميسعددتهولطالماوكبرائهم
فوائدفيهاعلىالتيءيرتوالزراتناعةالفياووالفلسفةالعمفي2كانمموافرائدهجددتنتيروال
ءالقزاكيهواالذهانوجألالعقولتهذبالىاآليلةالمباحثكنيلماعلىوووةهذائصال

فواضيموممتمفضااشهرالذين3رإمءلوتحلىاالغزبااقتطفرمئترحبفلذلك
رياض

باشاشريففىعماكتبهوهذا

اليلدانترفيةاسبابشقرواواةاالجتماجمالهيثةننواستقصوااعالماحالخبرواالذينان

واوثقارفوااتمتمانءفيافيكناعظمالعامانعلىاجمعوامكانفيكلالحضارةنطاقواذاع
الوصائطواعبرتالعقولاربابعند3امالافكتولذلكشأنهافيوخزاالئمظلحةرباط
المعارفلنشربعةذرخيراثمتطفصولماكانالبلدانفيرفاالموتعميمالعلومبثأنهاثىمنالتي
بلغئيوثدمعماوالعامة4اظاصاعتبارفياثمامفعةبىمننالمانالاذالمجبفالةلبالعرينءابين

انتفافزمابممعاربموخبرتماخبرتهبعدالمصريالقطرالىلىنةصهـاالثناءهذفي
عقالهانعبديريبوالالبألدعخهاغتيتسالالتيالفوائدمنزبلمابذلكمسزتىأبدي
وزدالسيما3بيغعلومهلنشرالسهيعنيئقاعدونوالفوائدتعميمعناليغفلونهاونبهامصر
51اتحادعرىوشداالمةلحفظواسطةاقوىالعقوليفوثةالذهانانارةانممو

شريفعد

نجعيةامهـدقائإبعضدةبمعاصانثأالقاهؤفيرجمةالاصاحبونجودمنسنتينمضيبعدو
9881وسنةالفلسنيبريطانيالمجمععضوأانتخبثم7881عامفيمصروذلكفياالعندال
رةالثنالتالثياثمطمجريدةمكاريوسبكينوشاهصروفيعقوبالدكتورزمبلييماانمثأء

اسوجملكاوسكارجاللةمناوانئذالرشاصاحبالىواهديوالغربالشرقفيظىاا
الجليلةضدمائهعلىلهمكافأةهبياذاالمعارفوسامرفياكالموئمررئيسبصفةكونهوزوح
مصرفياالسوجيةالدولةمعولالييمابهماسنصوهاكالحلومونشرؤالمعارفتعزفيالعديدة

اللهحفظةرإفنديفارساالديبالقاضلضرة

برغبةالقدرةتحتملهبماتهمومساعلىالمعارفبابارحبفيعلبهنحنمالجنابمءمعلوم
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عبارإتعنةلقصرمامواضيهاتنوعةالعلميةأتالحمنرأيناوثداالدبةواورالهمتنثيط
إلىبحظرانالرجاهبلساناوصكارالملكموالنالةطالىطلبناظذلكانهيالىممدوالواللفا

أنعمتاذالقبولموغالطلبفوقعالعلميةالهجفةجسميرعضومنغرتالتربعيغجأبم
يةالعاوالصناعاتالفنونرجالاالاليحملميدالياذبيبوسامالجضابعلىالمديهةالحفرة
بدرآالمطالعوفيعدرآالمجالىفيزالالانجنابيعبدرفيزدانقرببعمابهمصرالىوسنقده
لندبرجاممونتكرلودياللهورحمةعايهوالسالم

العاموفىوإمعوجدولتيفنصل
بمصرالسياميووكيلها

الىفسافرااالسكندربةفياالججمزسابققنصلبمريمةافترن8881عامتموزمن81وفي
981عامتموزثمهروفيمصرالىدطالصيفاواخروفيلبنانفيالسنةلكميفلصرفياسور

نفسهاالسنةفيبااورعواصمزارثمومنالجامعةيوركنيومدرسةمنالفلسفةفيكتوررتبةنال
زارثموعنآرائيماالكثبرعنةالشيءجرائدهاونعرتفيهاالسياسيينبمارواجتمعلوندراوجاء
كاالسودانجريدةانشأ3091سنةوفييىبارمعرضيارةك0091شةوذهبهرازباإورو

بهغبتبحثحماتكبيرةستذاتوهيهالخرطوممدينةفيواالبرطيزيةالمربيةباللغتين

رةوالغالزراعةالسيمايخةالسوداالبالدعلىبالنفعتعودالتيونالثو
طجعكثيرةخطببالعلومملاواالتعليمببنماصرفهاالثىالطويلصينالىخاللفيوله
تعثطامامةواعبدالخاصةوفةالمهومعارؤألبيمااالطنابعنكثرتغنيمهرتهانراالختهلموفيلها

لماالهجماهيرلمتريبوالةيدإببذلهاالتيالمجةدوالفواالفخلعالمفيالمزلةيعلوله
والقارىمالدكلالسامحيتوال3واالدبالعلممغمارفيبايسبقلهلماالعتراتعلىإلهوالفف
ةمرذاتسمعهاذمصرفيالعظيىبريطانياباشامعاللوردكتشنرقالوفدالنكرانعلىلمقاالته

ثأءقلهنمرالدكتورانمصرفيساتالجاحدىفيكأسمثلنرالانكاليزخطائايوضع
االنكيزيةوهويحسنىاالنكليزيةالخطابعنارةكنازممحبيةالعرتةعباليانغيروقال
بيةاورومتعددةلغاتعدا

شةبيروتبئءوطنهألىالرجوعالبستطيعالعمانيهالدولةفيرسثيمالىااعالنقبلوكان
المدرسةوافامتبقدومهواالصدقاءالعالءفاخفلسنةغياييماعنهاسماوعشربنبعد1191

جملةفيحينئذوكنافيهاوعآمتعقمالذجالىإئرلهذااكراماناديهـالفيخاصةحفلةالسوريةإمميةا
ابلغاآلنوهفريناطبهاكلأجمبالثيالممثهورةبفصاحتيخطبسمعناوقدإلمدعو
جريدة2انشاومنذواختبروهعرفوالذفيثهادةبعربيخطيبوافصحالشرقفيسيامبيكاتب
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فبالالفرصحمتعدالمقتطفتحريرمجلةفي3صةمثماتحريرهاعالىانقطعطماثه
وحريةمادتهوغزارةبرهانهبقوةضوعابيةوالعرعمومالميامميةصابينعالمرحزآالمقطم
المحابربينعمرهانفقوقدلهطولسانالترجمةبمحاافكاتربهانالجريدةهعذهوتعدمبادئه

ردوكسربالحريةالمطالبةالىالكارهوتنييهالعثمانيبثااحوالصةقىفيوسىكثيراواالقالم
والعظاءبطالسيراالكضابصروفيعقوبالدكتورزميلمعوقىجمالظالميناطكامامصتنداد
وغيرهمالماءلهامشاهيروكتاب

الرواةالينانقلىبماسوابىكانالرجمةاماحباخيارمنمكليهالوقوفاممننامااتهناالى

العصرمرآةمنكتاباقتطنناهااوبهمالموثوق

61ل

ومسرهجراسيرسكالأل

االرثوكىللىومييروتمطران

المييمالتعليملجمعيةالدبةاجريدةمنشئيوأحد
اللهعطابنميخاثلببتحنهووالدتهمسرهمسربننقوالبناسبيريدونبنجربهبهو

فيفتعلمالالذقيةمدينةفي85811سنةابثهرعشرمنالثامنفيالوجودنورابمرالعايق
المدرسةابواادضلىترعرعماوعندبيةالعرالقراءةبادىالبيتيةمكاتبهااحدفيحداثتهمطلع

اللغةفيهافتلتىالألذفيةمطراندومانيمالتيوسالسيدالهدذاكفيأهاانالتياالرثوبهسية
وشاكرالحافيحماهمطرانجبارهيوسغريغوردالسيجبارهقوالجبرانوراالستاذبنبيةاهرا

الدينيةا3ضببمطالعةمولعاظفارهنعوتمنذكاتوالترحيةاليونانيةباللغتينشقيروالم
35كانونفينرنااممهنوتساكفيينظمةانعلىالمدرسةصاحبحملكااكنسجةوالراتيل
فيفكانبحرايهوسجرجيأللمالمعارفاالعلياسمهوايدلالرهببةدرجةالى81ال3االلل
نشاطةاالبرشيةراهيراىولماواالدبيالىوياالجتهادومالضائلالةمثكاةالدرفيهذه

نطينيةالمسطافياوركونيةاللبطريرحيةالتابعةالألهوتية3ظكليةإلىنفقتيماعلىارسلألوامانتة

عتآمنالنذىجوترثواخوانهاهلىاهدةرأسيماكمسقطالىالئوقلمهر9781سةوفي

كانتوالدتانلنارجحالعحزيبعدغيراتما9581نةفيوثدانهلمالمحرةروشربظفي3ورد1
نامادجالتيالسنةفي
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بلوأناطايهعكابرفاسنددمشقجؤاالنطاصاليطريركإياروثاوسالسيدبمسهامرفانصل
يترجلمالذىالجديدمركزهالى4881منةااهفيالرجمةعاحبىاليونانيالقلمادارة
اليونانمنالعهدذلكالىالذبنكانوإالنطايهينالبطاكةمدةفيلينالسورمنقبلاحدييما

وموسيقاهاالوثاتيةاللغةتدريسالفراغساعاتفيتوليهعنالففاحةوظيفخهفوتئاالصليين
الدمشقعيةبهسيةاالرثوالمدرسةفي

جرسكبيرلعليقالمريمةنيسة5امضفيمنارةبنآدمشقباثرفي7881شةاواسطوفي

شهمدةبنفسهالبناءذلكشارفوقدفبهاليعلققبةلهبمنولمبعيدعدمناليهاهديكان
يخلنهمنعلىاالهوواخلفتراءاالتضاربتاليالمومااباروثاوصالبطريركوفاةبعدهوكاملة

االنطايماىصياحنارحبرمنالىالملةاحئياجدةثوالشعبيروسااللجماعةبنينجنمإفاضذ
رأمشمانيدإلتيوسالمطرانمعلميماسيادةبهوأرادرغائبهاتحقيقفيومتفالبتألداخبيربحاط

مناقبهوجليلصفانهصطالىخنيطرفمن
اكرصيمطارنةإحدجرإيهوسالسيداالننخابفاعابالظروفعاكتانفكان
لرطضيهوالشعباغلبمنجمعهمماكالطوضوصااالمرهذأمنفامنعضاالورظيمي

ازالةعلىفعولبطاركايمونوانلهميجوزواليصلحونالالوطنيينالمطارنةانمناكهنوت
انشأغاوائلفيوهيالهديةجريدةصفحاتنشرمااولكانعقولهممناالوهامتلك
وبينبينةالدييةالمناظرإتالىمنهاوتطرقكهنطاكييناالالبطاكةمملسلةكأوانهايخيةنارنبذة

تصدرهاانعلىالجريدةلمكبةصاإلىءالحعإلحمبهعيةحملحتىنيرالريدةباع

اكنيسةفيصةظحنلةاالنطا3البطريركلهاقاموقديةهـدتصدرهاكانتانبعدشعهاب
3االنطاللكرصيواعطافبهاومماالمريمية
كشبوناليفىتعريبفياضذبليةالهدفييحررهبماكانيمصتفلمالمترجمانوو
الفكتابثمالجليةتخاتالالبلغارينيوسبئاالسيدرسالةونادةاليعناوآلؤهـترجمالدينية

لرعايتهاالصكندريالشعبدعاهئهرتهوطارتألصبؤاعولماوغيرمااالمرارفياالنوار

الثيوبالثمقدمةفيسندريكاناالسالثعبالنالدعوةهذهالىفارناحكنيستهوضدمة
قبلالمبرورةخدمهووفئهاناالنطاصالبطريركركبوقدقدرهرتوقدهودخطبت

متضمغوفديتاخدريفاتااكاه888كةاالنينشربنمن13فيزسامهدمثقبارحته
باكضدمةتولوهاكوالتكريمإالحثفآبمجاتىييناالسبهدرمنبلاستةالشاهاكااهالي

عليهوالثناةباطرائهااللسنةترطبتحتىملليعترهالمبهمةواكنيسة
بابالغيراناحبالبرشيةمطرإنااالنطاصالمجمعانثخنة9881سنةحزيران82وفي
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الديعةالخدمكلسنةءواظب41نحوالقالرالمصريفيفإلثلدعوتهناالذططعيسنلمجمعة
4تىكباالرثوذالخيريبماكاالجمعيةالسيسةالقاهؤفيمساعييماحميدومنواالرشادوارععلوالتأليف

السابقةمأتيهبجعيليومناهذامعترفةالىالتزالالتي
التيفوئيد4فىامركطاثرضلىبهالمم7اصتشفابااوروفيالمعدنيةاطاماتيمر0091عاموفي

ايطالياالىلالتمسويسرافىفإباللهفىبهولهاربهارالىوقعرتباريىمعرضزاروهناك

امامايةصولبشرفطوحظيرةالشةرووآناردالقاقيقصرسيماوالومعاهدهاامعافنفقد
الىعودتهفىبهوئالحروساملدنةمنونالوفادتةفاكرمعشرالثاكالونالحبراالعظبمقدات

بذاسيادتةدبفلمحبثعيةالاسقفاثانيةمرةبهانتضاعاداالنطاصالمجمعانرأىاالسكندرية
المفاوضةهذهفيوابىعنماهووايضاةالممبابلهوايرخصلماالطباءغيرانطلنهاجابةمن
صاحبظلبالبيروذينأفكارمتظيالشاالسيدكفرئيلبمطراثهابيروتابرشيةررثتذوا

ووويحتييعاءسذفااالتخابهذافيثأبمطبوشيةالانظنمنهمفرفاغيرانالرجمة
رياالسكنلاريبيدةجرفيمقاالتهماصدىورلللفريقينوادحزبالتشيعوءصثرتخابها

ابخهسوءالىبهمايفضياالمركادالمهاترةالىالماظرةفانقلبتوغيرها
يرغوخطورتهالموففحرافيمنلمارآبالنظررريبوالببدبالؤكانالمننجباما

انتخابفقررنالبيرونديلاناكمنمنردحبعداالنطاصالجمعالهمتااللهةالنايةان
وترنحتخطيبقولكلبهيزةذاكاذفقطعت2091ةمصناذارشرفي83اطيىيومفيشادته

مطرائهممثاهدةبقربيعالونهاومنفومجيهبئوتاتواوإالجورنهرةمنالبرويينعواطف
لخااختالفكليةاالسكندراهاتىاحتنلتا3نةايارص9فيالسبتظهيروبعديدابى

اكريمةبالحجارةمرصعااظالصالذهبمنسلسلىمعصلبباطائفئهابناءواهدثهصيادتهبوداع
وهوتىفياياسالحانيسيادتلكابوانشداكالنادربيروتفياستقباللهجرىوقد
االتيينمحتينباخرةاظهرعلى

العمزبهافيهومسرةفريةالذيوافاكياقلبلم

يفوقةببحروألمجبخيرحبربدابمراىفأطرب
بسيامنةئقاكااالحتفالبعدوطائفتهسراةمنوفدوبمعيتهدمشقالىاثرجممتوثم

الزيناتلهأفيئوقدكىقطارظعلىبيروتالىعاثالثانيسمالثيىالبطريركيدبوضعمطرابم
ومنهااجملعلىالعينئقعلموإالنواراالرهارمنحلةالبسةبيروتوكانىمحطةفيصالباهرة
والقصائدبالخطبمنوتضائدالةمنأنشدماونعدداستقبالهحفلةوعفعلىتىنأانشئا

ثهورالمالمسؤنمهروضبمنابةزميذلكصماارقوفارادومنالمقامبنالضاقومدحهحهن









احسابمواوزهملطفاالشرقييناالحباراكثرمنووهروسيامنالذهبيفلسطينجمعيةا
الديناريبذلوبالفعلالقوليقرنا5صبيرةاالعالعلىإقداماواعظمهممعيشهفيتأنقوامذ

كالغئيملتهبنيالفقيرمنيعاملوالحكاملدىبناصرالمظلومينيأضذواالئسنةاسيلفي

ليتبانصرفخيمااحقفعالدبعدانةاألجدليةوإماديئيةاماتشهاالثيهايهاياتة
المبابرعلىيخطبالعناعرجميعبالينوالوفاقالوئامعرىوتوثيقالىعيةمياسةالىاألليفعن

والقربيعوالوصالىفيعمحبةنمبفاكتاالتحادوضرورةااللفةبوجوبالمجالىجميعوب
جزورخةطبقةصتالمصالحاباتؤثةالمساءالىباحالمنناديهاجمعميدحتىوال

والطواثفالديانإخمالف

ث71

ألالشلنهونعباسممليمأل
باحالموالمجةربيروتوالقدموالنونةيراتجراثدفيالمحرر

يةخدراالممفيالمحروسةوالجديدالعصروجرإئدببيروتإلحاللسانو

القاهرةفيثرقاامروالبيانوالبرهانوال

يلغولماييروتفي3581نيسانمهرفيولدحاتموردهوامةالشلفونعباسبنسليمهو
ومميموالفرنسيةبيةالعراالخينأصولاحمحيثيسوعيةاةالمدرمابواهادضلىممرهمنالثانة
مدةاليازيابرهيمالثيخمةالعالتوالزمإلمدرمعةتلكتركعشرةبعةالراالسبةوفييةااليطامن
مجلةترادارةيزددذلكاثبافيوكانونظمانثرآبيةالعراللغةفيبرعحىمنواليةاعوامةش

فنالىنفسةبهنزعتالحينذالثومنالحروفصفخعلمالشلفونيوسفيبهكالبجاحال
طكفيائظم5781معنةالفنونثمراتجريدةأنثئتولماإيامهآخرالىمهافالتيافةالص
كاالتقدمجريدةفيالفصولبعضينشىنفسهالوقتفيوكانمواتاريعمدةفيهافلبثريهامحر

االسكيندريةالىبسافراناليهفأوعزاادبيمافرطامحقواديبتقامقسيمصديقاورأى
بتحرير0881ةسنفباشرمهما4الحرودوالعصرالجديديفتييرئحرفيلمساىدتهها

مماوالسياسيةوالتاريخيةاالدبيةاثماالتفيهاطفوقدحياتهاأمديطللمالتياالولىالجريدة
اتجبتحئىستعينمدةفتوالهاممأالمحروسةرالىمنهااننقلىتمالمادةوغزارةالباعبطوللهيشهد
الدينجمالالشديمامصرالعلماءصثيرمنبحيفئذترثوقدالمعثحهورةالعرابيةالفتنةبظهور

رفيتمنزلةلديهمفأدركوغيرهمنديموعنداقهاللقانيبكوابرهيمعندهدوالشبئاالففافي
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كاللممربينممرانالقائلالوطنيالحرلمثعلاكأسناهموكانالمصريةالجمعياتفيوانخرط
5صايتيوماالمترلةمنيدللنقمافأدرلثالممريةةالوزاررئاسةوقتئذولىباشايئرياكاكان

وعدرتاثعداعميمبيخهمالحصلوأرئيسامعيهشوسفيظيمالهوالوغاالئيراكبيرمن
باسااسماعيلعندماممرتيفاصنزلنابونيالىالمصربالقطرففزسعليهبالقبضاالوامر

بخيةالتارالمسائلعلىاطالعهوسعةكليماوغزارةودهاثهبذكائهجمبالذيكانقاالمبرالخد
السياسيةالواالص

بمةلألرمرئحاالذيكاتباخعاطيمالمىياتوباكمزودآاالستانةالىالثبعدوسافر

خيراالنيدوالصباثاحايموكانالعظاملهاوروراالإولياءالتفاتفيهافناليةالخد
قدرهحقوعلمهفضلهويهذرانعظماحمامجانهوذماقباشاالدين

السلطاناياهااهدافمجةارفيىنخمابقمراالسلطةحمةطفيباشاخيرالدبننمثمأوا
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ماحب4نظصالذيالتاريغفصادفباخةمنهالتاريخاكلبعةإالرابولميمامنعلىكلوثفش
القصروالهبةاءاتيةحتهنالمجازهالناءالمحكيميةالمجنةاشسانالعربيةباللغةالزجمة

4بنقثرالماحبوامرسواهفئالمجنةفففطتةالقرآنمنيهاببديماقعباسوفيهالساطانية
منهاسافرالقيلبمثلمو5خااالسبهدريةالىعادالمصريالقطرفياالحمرالممكوندبهوبابهزرق
البرهانجرائدفيلمجرردأخزالخديويالعفونالثجعبهالقبضثىيخكانالنةالقاهرةالى

الىبالعودةالظروفظيهتقفانالىببالغتهاالمدهشهولالفصالشرقمراوممأالبياقب
راهمهومسقطوطنيما

تحريرهاةالتربمصاحبتولى6881عامبيروتجريدةالدنارشجدلىعالحاجنشااولما
الحالانيدةفيهـالمصياحفةالمحبةيدةجرتحريرالىامزاواننقلسنة81مدة

3191الثافي9كانونفيوفاتةوطتضدمتهافيقائموهوعليهوقضياعوامتسعةفيهالبثالتي
خدرامسالشيخالخيرمفجدألأبئوقدالالئقباالحئفالجنازنةقئبعتالناجوماليوي

ةمناربمدةبيةالعرفةددصوضدمتهإبيةاالمنبنلتهةبمانمخطارظويوسفالعازار
يالفيدالهلاطنلىجريدةببلوغدهـكيىظيلغلنئةفينظفةماشعرهيفلطومن

قاللتأشإصط

كالزاللعذاببالفانيبمريمثسوجالشعرمناحيك
الآلني3نظعقدهوانظمقشيبنسجبردهوأنسج

اظصالحمودفيهألمدحلملىبقافيةصبكوا
مقالييحلوظيلنابمدحممناالتعرفبلالجمت

المثالوبالفعالفريددفينجيبدلدفطتفاباد
الرمالرمنالعدوإينىفليسيرةالثيرهما

االهاليصبنشرهافادحتىالحالنلىاانشالقد

المقالإنصافكلوفضهونصحفاثدةكاففييما
لينابالصالعقدبنظمعاتعشرينطوءخمماعلى

الومالالعذبهالشصبموردههادكلوأحجابهاؤاد

المناليفيالفخرصعبواتلخرالفضيلهيودففي
ليطتبحممهنضراطاععلييمايأتىانالذهبيعسى
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81ب

3ثمالهثرتونيرشيدكيم

6091الى1981صتةمنالبشيرجريدةفيالمحزر

قدوجدبةقدونجعثكاالنموحيدهابفقديخعتألوبراني
أرثباالماميبةالماألعندهاهيناتكالمصائبألص

والبيانالفصاصةلوإءرقعالذيسعيدالشرنونييماكالشهيرالكبيروالجهبذمةالعالصقيقهو
وأبؤلبانجنلاعالمنكأثرتونالألجدةفي4681سنةالرجمةاصاحبولدالكثيربتآقيفه

النسبةإخيهوعلىعايهظبتوفدالراممطثاهينالخوربابنالياسبنميخائلبنعيدالله
االصليةممأالىايألبدآلمنكنيتهماافعرتاثرترنبلدخهماالى

هرهرئاعبدامارمدرسةفيالعلوممبادىءمعوالفرنسيةوالسربانيةبيةالعرالمفاتنالى
اقرانهبينواالجمنهادالذكاءفيابةنجقضاءكسرواننياعافبثىاثلةلالمنسوية
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سعيدالشرتوني

المصباحوالمشرقفىواليشيرفيالمعتبرةالمقاالتومنمثىءالعريةاللغةاعالماحد

أالتاهرةفيتحطفالمةولومجلةبيروتفي

تمثالتصوفدرتهتفوتاليقاكاوماالدنياإنرءفيولط

الحالىشاهالوهامجمزدليلعاحبهبعدزمابميبتىلرمم01

بينالعازرلإلالطورعيندومدرسةثوليكاللومقىازىينمدرسةفيحيمادرئثم
العربيةاباآليدزسفلنثبيروتنياليسوعيينعندفةوالصالعلملخدمةانقطعذلكوبعد

يخذاكيدهعلىتخزجتدومتواليةسنةاهالبشيردجريدغلمفيريمومسنة33يتهمفي
بالذوقوثحدينشاءاالطالوةفيجمهمخجتوغعنهاضذتالتيالشبيبمامنرفئةكبر
دالبثنيروكانعددهملواليهرالمعارففيواالذينتالمذتهيعضدبمرفىنووكناالعبارة

3وقابةوابلغهاشجرأاكيثرهاوهنكانيةالهالسلطدفيالعربيةانصصأرفيمنعدفي
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وبعيينيسصامدرسةفيالعربياالناتدريستولىحيثالقاهرةالىذهب6091ايلول

المارونيةللطائنةيوعفىالقديىرصةمد

تةففابئبالصحةخعاتكانوالوطناالهلاهدةلمعادالتابعةالسنةصيفوفي

اأغانمخطاريوسفواببةحافلمأتملهنجرىييروتفيا7االولشرينآ33خمالمية
وألقتراسهمسقطالىثتهبمنقلتثموالوطنالعبمعلىبهالمصابجسامةفاظهريابفيمبيهرآ
والدهالمرحومبضرج

عرففانةالفضلوجزيلقاالظورقةالصريرةبسالمةاالشاذهذاوفدصف

بذلىثعهدتكااالدبخدمةفيلياليهيومجألمعارفعلىاتعابهواقفرواكتبالمحابينحياته

وفسميذللنلهفسموهوواالعرابالمريففيالطألبتمربناوألوهيالعديدةتآيفه
علىووارالصرففيالعربيةكاعبادىثالماالمراطةخهجثانأجزا8فيللمعلم
لغويةمقاالتسماخاابوالحهوالخطةالقرامفتاحبعاراجزأ3فيمستحدثةطريقة
المشرقمجلةفينشرهاوناريخية

اسطفانلبطريرلثالمارونيةالطائفةناربخاوالالعنارةكيحمحبالطبعثرثم
يكلوللىيةالشرطوشرحثالثبيوللجملذبنفياالقداسمنارةنيثايوالدو

المارونبةالمجامعبعضخاماءايفمالدوييرالمارويةالطائفةةبطارسلسلةرابع
وغيرهاااللمجية

ينالومعفرالعلميينالتوفيقاكبيةالعرالىالفرفإخةامنتيةاالاكخبونقل
لوبىمارصيرفيلماالذهانريحانةغاليسوعبةالرهبنآلمسىموسيرةفيالبهيةافىنبقةإآل

رودريكىالفونالقديىسيرةفيالصالحمظهرأغاستنسالوسكوسيىومارغنزاغا
يسوسامرتينلالبلبناننجتارك05يسوممياكويبهداالبتأليفمغاممشبوهذ
لألبقدسبحيرةيمىحب7اإلويرريغوكالالباكهببالداقالمجبكاالسفرأل

ايصماالمنسلالبييةوالجوالمنوعمطةاميركافييةانسورارحلةد8يسويراىالمذهنري

بالبعضيعتولىفانةذللثوعدايطبعلميسويرااطونجورجيلالبالفلسفةآآل
صفحاتنشرهدمامراجعةفيغانمخطاريوسفمطيهاكدوقدكاالكاثوليهيةكاالمطبعةفي

التاريخيةالفصولمنمارونالقديساخويةبرنابمت
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ا

ممحهت
تحمغد

يحبمذنم

ثط1أنغ
اليركمبمثص

اثى

آلويباصاطانيانطوناالبجم

سابمتحريرهاورئيعىكرالبثبدةجرمدير

عائالتاقدممنأصرةالىيحتميساننادهمدبنتمريموامةصاطانيعبدافهفىإنطونهو
باديذوادمشقفي481الآب6تيولدومصريامورفيالكاثوليكيةالهسربانيةالطائف

قدحتعمرهمنعششالثالةالسنةبلغوبينراللعازباءاالةومدرمطائنتهةمدرمفيالعلم
قيينث11يناابمبرمنالعددفيهابذهالتيالمثعهورةالفتنةتالثشرارةا06تموز9في

بهاانزلىمابعدالثائرونكعلةالذيالموجمةمبماوالدجملتهمفيكانوإالعتسافالخلميافط
واالهانةالعذابانوإعكل

واواادالىمدوافإيةأآلبعناثالمدرسةفيلهريقبنالقنلءمننجاانطوناناال
اسابيماربعةدةاليهائينالالسائرمعهناكفبقيالقلعةبلغوحتىتالىثلمنيقفزون
اخذثمينالهافىامنمىواقتالمدينةفياالمناركانووطديةالقسطضطينمنباشافؤادجاهحق

العنمهالكلنفومهموبطيمالمحارىسملمحمعالروحيبنالىوساحباالتفاقارزووهذا



اتاله

ومةاممبةفيثمجمالذبنإبتاحمممألحظةبنفسهوتولىءبمماالحساناتعلعموزعوث
يألطافهوسملهم
دمشقفيلميدافى1علةالىطيانييعقوبالسيدحينئذمطرانةارسلهفقدالرجمةماحباما

يسوعيينابااالمدرسةنىفديدداثيمةبهحمررتالذيمصيروالدهوهوجملبيروتالىثم

معرفةواحكمالفلسفةمنوشيعاةالثانوتكلءالعلومتلتىغزيرحيتفيممدرمشالىانتقلءنهاثم
العطلةاءطراياميقضيكاناليونانيةالمبادىءبعضووالالتينيةافرنسيةوادةالعراللغات
اومطإلعةبالواحدةساثاليضيعكانحيثالكاثوليكللسربانالشرفةمدرسةفيالصيفية

افتقدعضدمايسوعيينارئيىصثمه8س01دادياالبرافق7681سبةوفيميدممل

الدبنتيثافيالجنلمتصرفيأشاداودمعهوزارولينانياسورفياديرتهم

بينتظمانيسوعيينامنوطلبالوهبانيةالسيرةاتباعالىنفسهبهنزعتحداثتهومنذ

انإفيكرموقديرهمالىثرنيهعطاءافعاالبوارسلوهرغبتهالىيوافاثمسلك
السيرةعلىفزنسنتينقفىحيثالمذكورالديرالى8681ات13فيدخولهكانبفرنسا

وقوانينهاارهبانية

ارسللمثموالفقروالطاعةالعقةوهيالالثةالرهبانيةالنذورادص0781ابلول8وفي
تعمقنريد07813781سنتبنمدةهناكفبثصههولها3دورالى5وروظ

اكههـديرفلسفي5781ا8ال13شينثالثقضىاثرهاوعلىالبيانيةالمعارفب

مديخةبدربسالتولى81ال67817سنتيوفياماليةااهادمونالالفلسفةرسيد

مدةالالهوتآتلتىيثأولأاحسديرالىانتقلنهاونشاملجمولأهافينيون
المذكورالعامفيكحورافانهـادةكلتهايتهافيإحرز87810881اعوامثةثال

الىوعادإيمسمطرانفوكاديدالىندبوضعاكهنوتيةالدرجةنال0881ايار33وفي
1881دأواعامابيروتفيفبثالمذكورةالسنةفيفرنسامنيسوعييناطردافىعلىالوطن

فيوثالبمخدريةاالسفيواحدة5881ا388سنينارجمدةفيهافعلممصرالىذهبثم
وتعزيةبينالمبهوظدمةالرجمةصاحبفتجندالرابيةافورةجرتذلكاثناءوفيالقاهر

وندسورنيمنبالقربررهإنيظدسافرالى58816881سنةوفيلالجراكتسابمالمصابين

إالنكيزيةالغةلهاظفيدرسممنةهناكهضىانكلرا

مةوظاالرشادفيقضاها981منةمنمحهورعشرةمدةاالرزابياولمبيروتالىعادثم
القربانيالمجمعوشهداثمدسةإالماكنالىحبئ3981شهراباروفيحمصمدينةفيالنفوس

بطارقيعددكبيرمنوضورمسراساقنةرئيسلبجينواكرديالبرئاسةليماورثفيالتأمالديا
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الحطابةصثتدريىاوالفيهاتولىانةبيروتفياخبارهومنواحنارهاالشرقيةالطواثف

أنهـثأهاالتيالمجانيةإلمدارسبارارةاليهعفدثميوسفمدبىاكليةفيبيةالعرالمدارسوادارة
الثلببنااحواتلوهبانيةشدآوتعينءناتواال8الذكورواحيهاوصبيروتفييسإمحيرلفا

يلةطومدةفلحيناال7
9981ا159يو19813981وهاتحرودئامةيرالثيدةجرادارةلينمروتولى

العمايخنالصحافيينمنسواهعليهميقدىلممافةالصحدمةفوالخباتآالجرأيراالقدامنفأظهر
شودونهايديراذكاناسندادهاابانفينئذجالمطنوعلىعلىالمراقبةكانتاالستبدادعدفي

حمالافانهسينتذكارآاالقالمحملةفلوببوبماللذاناقديوعبداللهالجابيفائزحسن
ورآالرجمةكانكصاحىمناالكااحمالهايصبروراليدةشطحملةكااليشيركاوامحابهكل

كلضفطهناشدةمعورانالمذالمراقباننفالمبادىءدقوبالحزملهمشهودآمقدام
جؤبنشرهالليشيرجمحانالنعثرمقاالتفيهابعفمعانااجيتساهالنعموماالمجمةالعص
حقالبشيربالفيتطناقالمىتلكالنظرعنغضالمجزالىبهمااضلوقدننسارقت
ذالةلصيحتهالرجمةصاحبفكالبجانبداطقوركاننفسهعنالدفاحالبشيرمنمغوالى

وعزيزوراكااللبانيالزعيمبككاسمعيلكالالوالةدانصاففرنساقنصليةنفوذالىدلجاو
المراتجينوطأعيفووونةويسالضيعلمونالذبنكانوايكوحميونصيكلدباشاو
بدةالجرعن

الونالياباأذاعهاةحبرنشررسالةمنكاالبشصمنعفائزالجابيحسنانمرةتوص
اليايويةالرسائلياعمةكاهـاامنفيهاصيءليمىمفيدةنصاغكلتحئويعشروهياالكا

السلطنةجؤاالدبانوحزيةللقاتلفةانوععاملتةخطاصالحانيانطوقاألبلةفأبان

بالمغمبالغررووزعهاالجريدةفياليايوبةنشرالرسالةالمقولةبالوصائلمساعيهلمولما
ائظالمةالمعاملةتلكمنعاقلكلاستياأوجبالجريدةبتعطيلامرأالموافيفاصدرالمذكور
ئقروراقدماوهناكالقسطنطينيةالىرجمةالماحىيسوعيينءاىرئيممافراالبكيرهولمحال
مديوبكورجتإوسفووزيرالعدليةباشاورضاسفيرفرنساالمسيوكبونالىاطاليواخ

لناب1لدىأيحتجرمبألاكردباليرهوذيدكلالياباارسلنفسلالوقتوفيالسلطنةمطبوعات
باعادةااءراعداناألالسلطانقكانفااالدياشاحريةتمىالتيالمعافلةتلكعلىالعافي
كتاياتهفىالعرآوبمثميرانمثر

مااالشغالمناليهيهدتابهغفيالمللياضذهالنمتيطركلالحانيانطونواألب
ورالتبرويصبراالجتهادالطعامكثيرفليلالجسنحيفالمزاجعصبئوهوصافةكاذت
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القديمةاالكيفامننشرهبماخدمةكيربيةالعرالمعارثفدموقدعاالوباغمصابمكان
العبريالبنالدولنحمصرإريخألكتاباوهيأوافيةاالشروحعليهاعاقالتي

بمافىبوفكاهاتطرإئفتابص3زاءانهسةفيممهوليلةيئالفكتاب3
ديئان5جزثينفياالغاتىرواباتفيوالثانياثعالثرتاتكتابأ4كابات
طبعةداطوقداجزاءخسةفيا6خطلشرا

السنينبينالتريقكأوانهانبذة1منهانذكرمختفةمواضيعفيومقاالتوالفكنبم
منذالمسيضالنينمنيوافقهابماالهجريةيقالسنمقابلةفيجدوالوجعاالجريةواالميض

مهثورعلىردعنوانهانبذة3المسيحلتاريخ3091شةالى336سنةالهجرةتاريخابتداء
عندالطالقسماهارصالة3دشبالالجلبعقيدةيتعلقفيماطنطيتيالفالرومبطريرك

كاردالموتبعدوالوالدةقيلالةمق5أدالطفيمسألةإيضاحألرسالة01المسيحيين
جربروالفرزدقثألنقائضاهامأمقالة7والفطيراظيرفيرسالة6المقتطفمجلةعلىفيها

طغبالبافيزالماوكأااشرقبرلةصفحاثحلىنمثرهمماوغيرذلك

كأب03

كشانيالبسليمان2

مجلةهـومنشيبيروتئيالجيخةوالجنةوجريدتىالجنانمجلةأفيبنالمحررإحد
ثماليةالباميركاءوشفيالريهةثيكاءو

ألنشاتا

البستانيعبدافهالمطرانقثصفنادربنبطرسالمطرانشقيقعلومبنطارصبنشممانهو

فيالشوففظالتايعالخروبليمافراعدىبمشتينفي6581سنةاياش23فيؤلد
خطارعائلةمقيماعنادبمعبدالثهالمطراندهئممنوالسريانيةبيةالعرمبادىءوتلبئلبنان
بتيوبطرصالمعلملنسيبهبيروتفيوطيماالالمدرسةدجلممرهمنالسابعةوفينادراخيهحفيد
روإيةفيتورألألدورمرةمثلوقدالصفاتبحسنممتازآالخصيلفيمجدماعنواتثمانيفها

الوطنيةالمدرسةمعلميدالالروايةوهذهسنهفيمنكانبمثلهاياتىانيندربمهارةتليماك
الجنينةوالجنةوالجنانالفيوالهزرتااالروابعضلفمواليستاتىسعدافهالثماعر

631صفضالكتابهذامناالولالجرفيزرمدرروقد

إذاحقالمعانيحفظمنواقكنبالمعارفالتوصععلىفساعدتهيةقومميماندابهرةكانت



جؤيقرأكانهالغيبعلياألمرةمردوقد01عنهايبحثاندونرهاتدبهمنهاصيالىحشاج
وافرقممعالمفقودفردوسهقياالنكيزيالشاعرمثنننشائدمننثيدونصفنشيدآكتاب

7بناوانشدماالثابنالفيةواسئظهرزالروافياالنولترصمكوتكاتبرالبدةشفصيدةمن

يتلعثمولمهامنيتمئتيعموميماحفلةفيالمدرصةرئيسطلبعلى

وساعدالجنينةتحريروتولىالجنانوالجنةالفيويحررتعلجتالتعليميتعاطيوفي
مرثينوترآمهاداباالزهرةجمعيةفيوانتظمالمعارفدائرةتاليففي

االمراالبهذايهتميمنلميومسوربافييهاموشمنوعدةاالدالهضةسبيلفيوجاهد
الجسديةلذاتباواقغاللهوالىالمرءفيهينصرفالذيالسنوفياليالدينيمنالنادرلالقي
يمتفولمآدأبهوتوفيرمعارتيادةزالىبلوتهذينهانفسهترقيةالىمنصرفاالبستاتىسليمانكان

ادةواالبصوالرساعلىسفلءإديبولقبمحرربمهةوالالنهاثيةالمدرسةبعحهادة
حري4الشباببالفوشاعرآاالنسانطاءامتيحابمنإقصرطالمهماالعسربانطرفا
الجهادبهذا

الراقافيأل

النشاءزهيرباشاقامممةبزطالبصرةوبهاءفدعاهالعراقالىهرثةثوامتدتصيحةفنعد

سنةادارهامدرسةفانشأممرهمنالعشربنيحجاوزلموهواليهافذهبونشرجريدةرسةمد
بغيةييلممااالسفاريواعثمنفيهارمااليهادعاهوفدرةابمفيفلواثمتلفيرجمهاثم

المجاريةمحكمتهافيعضوآوتعبنلهمقرآبغدادواتخذدرمحهافييرغبيالداحوالطالعا
البصرةوبينزثاينلبواخرءومديرآ

جريدةواولعةمطباولياشاموصادارتهامدحتاصلحوقدالحكومةتخصالبواخروهذه
ت7سااقمابرحتوكنهالبغداداوالكاناذبهاالحقهلمحديدبهيرآسألوانثأالعراقفيا

ورزحتفانتهبتيمقاللشووعمهاالخللفيهاوتمادىمدحتذهانيبعدوانحطتوئقهقرتاحوالها

باصالحماوهففوصبامرهاالعاحمةاوضباشاثابتالبءحرةتولىانإلىالديونثقالاتحتعاجزة

وعدواازماوطوهلهامديرآالبستاتىعيوايلالطوالمجثبعدالواليةادارةمجلسمعباالتناثو
هراثثالئةفاشثغلوالتنصيبوالعزلالداضليالتصرففييدهواواطلبادارةايضاليه
الديونووفيفاصلحهابالعملواظصبالنفقاتفتصدواالعيالاختيارواحسناالضنالفرفيفقط

ارباخاالليراتالوفوجمع
يهةتسياطوالهندوالمجمالربالدةفيضأللهامراتفيساحاعواهثمانيةالعراقفيواقام
ظلبمثروالالحيثاألبلممتالىءالباديةفياباموعمارالألدتلكإحوالكنبتمنممبته
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حياتهاايبساوفهاإخوفهموعادانهاالمبائلودرسالمثحهورةاالماكنوجمعرقتيناوزار
سوريامىبيمافييماءبتدتااحدوالفافةاليهيسهقلمدقيقاصاءويمإلىماليينبسبعةوأصاها

اخنارهاكيابممنوالف5وغيرهاوحفرموترعانوالمجنواطجازتجداالناضولفاطراثاقالى

ااباتمرومنوجمعتجةواقواهمروايةماعدفومنالباحثينادقمنلفالموانيبترآبم
طبعهدوناشغالهوحالتاالالذةاعدرمذالطنعشضضباتهتجحيلديوانبهيروءرفيئقصائديش

قبلعالمايرملمولمبعدفيكابيااسدويئماعربيةفبيلةاكتشافينسبوالييما
االسانةفيثر

الىئربهتهافيشرعقدموكفيهاإحمدلميمنسيبةوكانلمالمعارفدائرةفيفاشتغلبيروتهو
ايمبرئيسافنديظتيبرثاسةالركخيربهتابمفلجةالىبذلكوعهدالركيةاللغة

اتمامعلىالفقيدواخوةسيمانفعزمالطبعمباشرةفبلسليموتوفيننحوجمدمنهافانجزتالسلطاني
وزبريومئذكانباشاملفاتصلبذلكالمعارفوزارةبسناذدطاالستانةالىفسافرعلاله

الىزارةعلىرتردوظليروتالىزراءجمومنوغيرهاماالعظدرالصباشاوبسعيداالوقاف
انكفيلوخطرألهفقالكاملباشارةبذلكاالغالصدرانءاالىتماطلوهياثهرةآثال

بعدالبوعدمطمئنمااآلنفاذهبالعناءهذاعننذصيتلقامنثالغنيتلالماطلةهذهلقيت

الثافاليماشكراليومفيسعدباشافزاردهبلرخصةاومارتباالذنفازالتانياإلوموفياماولثال
الىاآتمعهاىيرهاواممبابمرودئذالمطبوعاتعلىوالضغطالمراقبةاشتدادانغيراليهيثكوال

الخفاءطيفبتيوجالمشماجمالط

اثزممماابنةهيغيةدانيةوتزوجاليهاعادبلبغدادعنالبشاتىكثيرأغيابطالوما
شعةفيهاوءمرفاالستانةالىرجعاذعاميناكثرمغالىوراءفييبقوكنهالبفداديطونا

وانشا3981سنةشيكاغومعرفيفيالعماتىالقسمإدارةونيلماميركاإلىاثناخممافيغادرهااءوام
لنالنيارحيدةهيبلاميركيةتركيةواحرمحيةاولهيثيمءومباالمعرضمدةشيهةءلة

اماالوهفةوممالسياسةبوءمننصياتنااحرفماحتى4سفباالرادةالدهرابدغيرهايماثلها
منشئهانصيبكانالدولةصياصةنقدفبزدمهالئالالمجلةيعدتوففبهاسفارةايراثاذ

جوإدصألهرجوعهبعدوكرعليهأثالهايونيكاالمابيناطراوالالعاتىالبابيماقلمالنهالخسارة
اتاالهذصدرهافيكتباليهفارساالمنهانسخبحضماالعظاصدراباضا

مزارشططتالفوادوفدبدماودتمهالتيجمفيئهذي
راشققتنيبمشقةفتبعثةفدركولمبوساءظمت

راندبمالنكلاهلبذازجافىاهلمنالفاماولقيت
1211
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ئقريرآمسهماومملهالعراقفيالريالعالحالبافعةوزارةلدىمعيهاالستانةفياشغالهومن
وقدالشانبهذارسميمنكتباولفكانإظصبةاالرجاتلكعنالواسعةمعلوماتهنههبذلك
الوزارةانأالدوالهمفاصذفصئتيةالبخاربالىافعاتوضواحبمبغداديارواهالرخيمىطلب

اخرهاالياولهامنضهدما6981عامإالرمنمذبحةتبداداالفظاخمنفيهائماهدهوعا
بلفبالمعروفالشاممنفيباشالفوءادمجاورابافيفنارفيماكانالمرعبالهولمنفيهابما

سفكعنناهماببمجرلمحاالىعبينالشوارعيطوفبعبالترجمةعاحبفروادةالدلي
الخائنوبرعبالخائفيوشمتهددآميطفامنذرآواعطاالدم

مصرألفي

بالمعارفبشئغلوواالطيانباالمهماربي8091سنةالىمصرفيذلكبعدالبستاتىوافام
ونشرالتاليةاتفيوصفهاتىوسياثهيرةالااللياذة091سنةفبهافاصدردابواال

والفالمعارفدائرةمنعشرالعائروالحاديالجزئينالبستانيونسببنجيبيبيهأمعباالشتراك
جمعيةأسوفى3االثاسأجمببسرتيصدرهواالثمانينقالبالافىاعلىكرىوذعبرةبةكتا

ولمابهبرماهوالعظاضاوةمنونالالمصريةالجامعةدعمدةفياعضووانخباكخاب
لطؤاهالةفاشبردنزلفيشائق8إحتفايينوالسورالممريبناعاظمبهاحتئاليادنةصدرت

هذرإىكاتبناثيرجللذلكنصعالئهماعلماالحتفالفيبالسنةظكمنحزبران1
الىافنةلضغطماستطافاسليمانءهاماعندمثلباحنفالببروتفيعامتذصدايرددإنالسطور
ماحبيريمنجيبجمعوقدلبنانجريدةفيذلىافتراكانوعبثااروكومةواستنداد
علىبمتالباالحتفالذاكفيقيلوماااللياذةفيالجرائدماقالتةمصركلفيالمعارفمطبعة
العالءكداالمميةمننالتةلماانينشرحدة

كابمممثينرأسهمسقطفيمترألكبيرأللتصييفئدثوقدالصيففيلبنانباتىكان
االفرنجمعارفويقتبمىمباشؤالحديثغدنايلرسمنقباباحماوامبركابااورفيجالماوكثيرأ

فاثخبناهالينامصرعائدماغادراذالدستورارونحينالىمتمصرآزالوماومعنىحساابهموا
الحاللسانجريدةفيالشأنبهذابهيؤمقالةحينئذوفدكتبماتالمبوثانمجلسابعنائما
تىيلةاليازيوردهالميدةنسيبتيفيهنظمتانتخابةتمولما8091منةاالولثثربن31في

وداعهفيوفالهماالبينينهذيناالسكندرية

معواناإاليامعلىتصطيكانفدممندارالعلمببيروتإبخق
سيمانااالضعبهمناخارماحكمتةاوونارتأىاالفالله
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البستانيممليمان

واالعيانعوثانالمبفيثر

ثاقيالمحجلعىرئيسماوثانالمنهانتخبهوقدافيمساكمافيالوالاالمتامحنمبموبمتعينومذ

اكبرىالعواصعمفزارالوفودبعضوراشهرسميةبصفةاورباءرابإلىالدولةواوفدته0191سنة
يةجمهوراالنكليزورئيىملكوقابلالممةللمشاصوحألوالدولالدولةببنالهالولعرىوثيقب

الملكضؤفيخطبدوةمحامدهوالوفدطبكاطالسياسييناعاظممنوغيرهمافرنسا
ونياالورواجمبواذلهاينليكوناممدتتةانتداذاكسفردلجامعةيةنوالسالحفلةوفيادوار

بالتحادبينبالفتكالحيدعبدهموعتدماوبيدباتهبمنسافيسوتهونشرواصيهراثدهم4رصتناقلوا4د
إسنفانوسانفيالعسوميماالجعيةالتئامالىلمحةالعافيالبماستاتىبقي9091مطالمعثمورةنيسانبفتة

الخلعإسبابالستطالعالهندوفدسطيءولماالسلطانظعالجمعينمحروقراالجثماعسلحض
طايعةفيسليمانساررشادحمدالسلطانعماناصعرمقالىارلتىوحالماولزومهمحتهاقنعهم
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دينإالورالوابيارةزلردالخيابيفدادمةمهفيفنألرااورباكادولالىذالثمعلئي
المجلمببنالودادورئقونايعدلدمارفالدوليةالنيايةإلمحنةتأليفهالمنعوثانفيماثرومن

التيااشاصفياهماسوءالزالةالعمانيةالدونييخالخولجةالعالمفيالنوابمجالسبقيةو
الوالياتفيلهافروتمدبهاةمرتببجمعيةودممهااحسنبالتيوفضهاوالدولالدولةبينتحصل

المنعوثاتامجلعلبهاقذقدصوهذهعنامرهمإلفاتكلطالعمانبينبيناالخالعرىتحكيما
قدوهوالجدمفيالخارجةالااللجنةايئوكالهابترأسهالبستانيعززهوتالثواالعيان

وررصواتالعربإلفيالدوائربقيةوالحكومةومدارسالهاكمفيوايدهاالعريةالغةدع
اادارسفيهاثدريممنومغءيرابنائهاابالداهذهفياجاهايتوظيفبمنعاالوامرالرسمية

ضونةإالتراكلغةملجهالبهاتهماوظمنمنءزلواوارجاعوالسلطانيةوالرثمديةإالعدادية

تهالمثإاومصإلمدياتافياالخداممنأالجنبيةالمدارمفيبرينالمتضيادلةوالصالطباءبمغإالمر

قثصلياتدهيهالدولةنثأتفاوسىامورهمفيرللنظةرملجتةفالفسوربامهاجريبمواطيهواهتم
البيروتييننحنحقوفنايانةلهدولذلكالالزمةالنفقاتالمبعوثانقرروجتهيمزونثجلها

عظةاخمابما7أنشىفد31صئبهذاانبماوهلجاالصتيالمنالحكومةفمنعالصناخممنىفي
بالنوفيقواعتىالشامالىهنامنالمرءباتطريقئقريراعالحعلىالنافعةوزارةوحملسالمأال

وناليفإالوقافادارةعلىتنازعواماررشفلسطإدقفييناألرثودبهيوالعالثيينيروساالبين

بعضاحوالوواوضحنواالعراقمنالمشروعةغيرالضرائيمغعلىوساطلطايخالمليىالجل
رالمفيانالسوريينجراثدالىالموجهةالغونقالىسمعاملتهاتحسناالدويةالعشائر

فيورءبالعنصرينقدببينريبةواكوالعربالركبينخاهماكسوءازالةوحاولالوطنفياو

فالحفىةاالسمعةداغءنوفدالعناصربهغببنخيرطكانانةالدولةكابمطحةحبآوفافهها
آاالطىلشرعالدستوربموافقةوءيرهماالورويينزواقنعواالنكاالفرنسيىففيامجيد
ولهاصفهمتانذاكينافيالهذاوان

والكاناالعيانمجلسفيعضواالسلطانلةطانتخبةاذسيمانعلىالنيابةإجليطلولم

قدالعظامدوروالهسنثاالتفايممنةوأنالهعرارآفابلهوقدفضليشحقهنظرعليهلجاللتهيزال
ماومودءظبئاالمجلسهورافيولهبهابرفدمرةاكثرمنالوزارإتبعضنوليلجعرضوا

مأفئلهيوموفيكللخيرالالدبشبغلكأ
وآدابهعلومهال

مجدهفاقاالدبيومجدهيةالعلهمحهرتهبجانبشيئايمنلمالسياسيةالبستانيمهرةانعلى
عتعزبهاوقدخالدآذكرآبهذهكفاههوميروساذةبايةالعراالخةمتضوهوالسيامي
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ميابعضهمبمقدمةثرعاماومذرهاعسبعةلظىفيبيتالفعشرباهاوئظاشعراليونانية
واالنكليريةالفرنسيةاللغاتالىترجماتهاالعطاندجديدباسلوبايعفمونظماعرحوشظيها

بخصىالمامهعداكيرهالناتسغمنيمنهمنهاوتمكنالقديمةاليونانلغةهاالودرساليةوااليط
ينءنحةوستومئتينالادصفحاوبلغاليهاالمترجمةاللغاتحمغفيعنهاامبتكرةةبئءت

الشاخرهوميرسنظمهايينعشرالفصتةزهاهمنتتالفانثيدوعشروناربعةياذةوإال

اليونايونغالثيالسبابابئفينةكانامفادهاحادثةوعففيشةآالفتالثةنحومناليوناني
فةفانتزعااليونانبطلخيل1محهمفيوقعتفتاةكبهيلةالشهيرةترواداحربفيالئروادلينمن

منالحكةإالهةاثينانزولرالبالثانيطشيبوكاداالولعاالمرفمظاالكبرزيههماغاكأون
ونكلواالترواديونالعتزالهفاشتدلهورهوالفتالوإعتزلعنةفابمفاقسرالهومنعهاالعطء

غيظبتيبعزلتهفيوهوباخيلاستعانوافايقوهموعديدةمواغفيعليهممنتصربنباعدائهم

فترقللصديقهزإالتاماالندحارعلىواشؤوازومهابمساراتاصلتواذشخائبينوزودهمفرذ
بممرءاخيلولمائقنللملواالعداءبغلبوكادلففهلهبرطينجدهمبانالشديدالحاحهعلىبناء
الروادازعيمهكتوروقبلفانتصرالمعامعوخاضاغانمونالحفصلهيئأرواسرعادؤؤالغ

اسبرطةالىبرممالةوفداترواداملكفريامبنفاريانالحربهذهبصكانسمالموشتمت

يالنة5تجميلئزوولهثماعاصعنغاثهذاءنمنيالوسملكهاييثفييفاضونزل
عهااسترمجاولونواليوناناالصبرطيونفئاربالدهالىمعاالذهابعلىواغراهايفارفاحبها

نخوهاانالىعشرمشبناليونلىمعاحمتوحاصرواهائلحربمالرواديبنارلخابواظبالسلم
زوجهاالىالسببمنكافتوعادواودمروها

العلوموجميعمحالخالجغرافيةمعالشاعروصفهادينيةكليةوادثااللياذةوصوعتخالوفد

جعاالمماالجميلةونالفتوصائر2والصناوالفلكاطبواالدبنسياسةجهاكااتصاللهاالنيكان
المغقنلالعاشرالقرتمنيتناقلونهااليونانجماالمميةمننالهاواعصرهامعارفدائرة

القودوصثىاااللهةمداففياالوهانءامغهوميرسوحسبمكانفيكليتناشدونهاو
فيهاوعبدوالهياصكالهلهوشيدواورسمهباسمه
منظوماتهانواناسيرفهاالردنفيسةقدمةبمالبسضانيصدرهفقداالليادتعريباما

وموفوعااليابهفيثوبشرفيالربوإقوالفيهالمنأخرينورأيالقدماءكألىومترلته

إدخهاقلياباسنحعماالخرذفىنهاوسا1ابزبهعهكافيثمايمابةبلقتاقاالرقوط
وصائرالعلوموالثاريخلالدبفوائدهابسطووتمثريحهاظيلهاعلىقىواوالمغلقوالمكرروالساقط

مصدراالطفيلهمالىنقلهاالعربإغفالالىيةالداءالةابإواوضحوالصضاغوالفنون



مىعليهيعولإنيجبومااللمجميةاكتبلفيالعربمناودبهرجهاعريهفروى

اليوناتببناثعابلةمعطياسهاباذلكفيوامهبالعربيعروالااللياذةينةوقارناساليبها

مفيدأمفكهثحرحمباسهالباوشرالموضوعبهذاآطقلهطاواشعارهمابهماووصفوالرب
الشعريافىومثلشأءرمئتيلضحواوحوادااللياذةمعانيملفيعربيتيالفبزهاءرصعه

ومعجآاكثابمحتوياتلكلمستوفيأفهرعوافافبالرممومالشرحوزينملىابالشكل
يخماناريملضو

ثنيئفيكلاليهايرجعفيةؤالىعقصيدتةتبنىكأاكمنهاجمديدةمسالكالنمفيوسلك
اوبايرالىفيالمتأخرونهعلاصطلعنحرعلىالقافيةمنمطلقةفيهافانيالبيتوعروضةمر

ومثالهاالعرخبيتالدو

وفاراصمالالدماءونجيعضطارااموالمجاجتربصثو

اغارامنةالجيشيناي5تدرلميتيذيبابنوتبصرت
وغابعادينبالسهلينهباالعاديفوقدمتشيطاينقد

الجسورابمارافيستأصل5مجرابالسحليفيقكليج
لهوصثاوالمرج

الذرىارغفياالهوالإواوزفمىذعفراثوبماالرضوصهابخراك
رافتااالربابلمنطةابةمتحتيااالولمبقةعلى

إكرافواديدريصفياليومبماوربةرلبكلهليعلمضال
مقدراامراأبرمتماالنفذاذعوأبليىاالمرعافالينبذن

الديخضبةمنكوبموبئيايجرمبمقتالقوملنصؤاي
ويرجميلتىالدهمظالتالمىبراحتياالولىثمفمفواال
مظلموالقعرالفوالذعتبعلىإسثوتالحديدقدايوابحيثالى
6ورىااسفلالجوعنكاقصىمجالوببنهاالجحيبينهوةالى

ومثالهالمسمطالمرخاووالمئحى
نفراكالظبامذذعراءزيماالجيشقضيص

انحصراصارهظفهناكحيثاليرتإلى

حثغرفابقألء4ظأللبيجفف

قداسئعرافبهالمةغوبرويتائبة
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عوالهمجئنوالجوااالخاءةهمورا
المدراايرفبصهكتورآترجرؤاكن

بطهمشوءماكقضاءاسيهاايوابلدء

الخبرايصدقاحدقآففوناياكوبابن
ومثالهاثمنوالموثمح

ظليلانواكامصيهةبابواقىحثيعصارهكخور

سائالتعأللتقعىمنةوبناتنساهفتلقته

ثقاتواخواتنهنعن

االفىذاكعلىيبادرنانفامرواظوبعول

البشرالربابويصلبن

مضىفصرفرباموكاهياالذىعخهغترقععلها
خطيلصرواقبوابافوقالجملدبانحتشيهوصرح

كلأل

بالمرمربنيتقدكرفالمظربديعصفنهنه
الحجرملسنهسونها

فيهامعامازواجوثوتمضجعاثصيدتفرياملبني
رفعاعفويجاذبهغ

المهرالحليلابنةمعكلثوىوالرغدبااليناسفييما

ومالهالمتقاربوتصرخ
وضرلببطعناالفعجربءمنصالحربساظت
القسيومدالسيوففراعزنثالىسمويىفمن

وصفهاعدامنهاميءعلىلداللةجهابمضنيااللياذةنظمفيالبستانيثهمماوجيؤامثلةهذ
يحقةالياذنهبنااذاغروالولذلكالخدثاتواالفوائدمنحوتهلماانالمقدمتهاوشرح
فيهاتفاخرانالعربيةللفة

ومفاقتصرعلىمااألمبهاعديحفظشعرلميعتاالفخمسةنحوايضانظموهوقد
القارسيةعنحمماعرالبينانهذاننظمهومناالخالقفةوفاالحوادث

ندبهقبالعذابمكانبايوياترءبالعذاباقضبت
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دفيهلستمكانوابانتكائنحيمافليمرعذابد

تىاالاإحنىفيعنهاعرتجماايفتماوببنان

دهشفتيئدتنتظراالزاومنرويشفيئتادروحقك

مادالىأوعيشاليأشبموتوافضيباالتجايفديتلث
ضااثنظهومن

شالعةنماوالخيرتوالعسوالعديوفيويوياسياناانام
القبركةقدلوكانالنيكاقالذيحامعدينابذآمحبيأحب

االماثلحاوجهاءاحدنايىافندييورغاصصديقهنئةفيماقالهعريةاليواريخهومن

مايزةاالىتنةنالماعند

فائزهببالماالمنافيفيهاموطتياكرهالعثهباءالزالت
بارزهالماثرغرمبمفلكمونهاشسفىتعزإليانوباذ
ئزهالخرطالمالثمولىباسمىفضلبهاليورغاص3و

متمايزهرنبةاصدققدنالناريخةعزةمنواخل

5881سنة

علىشوهقةرةطعايهزهيرونالباشافاسمباقتراحنظمةالبصرةجوامعالحدناريخومنها
وقدكتببعديمابعةلمةصفصالنيفيللعربمطولتاريخلفايهموومنضالدآاثرآالجامعباب

االفربجةإلت2واالجرائدفيعديدةمقاالتولهةالفنحوفيالدمعتوراعالنلحينمياحانه

وايركالعربلغاتدرسباتةدابواالبالعلومصقهتهوءواالنكليزيةالنرنسيةاخمها
والهنديةإآلوالعإربالالذلجةوالمطاليانوااليواالنكايزوالفرنسيىوالسريانوالقرسونانواي

يينروالالشريينقواظبعاداتسورياعرفوغدوسيةوالىوااللمانبة

يرفضماكانبلكثيرآوساقاوالحتىلقنوالرتبةيتخذلماالعالعظيممنفعلةماوحكل
قدرفيهيعرفمكانابلغماوالمناهاةالتظاهر4وتالعالمامجادعنتياعدهومعمهاعليهمايعرض

مبعثاضالقةبانعديشجهةوالواحزمبهيطيبهكالعنبرفاحئفاحاالالفضلوفيمةالعلم
منالبستانيواضالقواحدرأشسمعهاإنندرالثيالغزيؤمعارفصآلعنلهاالحترام
بازنقوالجريوامماهااساكقاخاشرف
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تافففيلهعدأهـاايوةع8781وسنةوالالتديئواالنحليزيةوالفرنشةالريهةوا
أنشأماجملةفينجمنهادسالىاالمجدفيحينئذثيمرالعملكانالمعارفدائرةكتاب
الطنقةمناسثانسالسالقديىبوسامذلكدالقيصرعليهازاطروجاعنضافيةمقالة
ظفهصافي881سنةالبصتانيسلبمثم3881سنةالبستانيبطرسالمعلمالوفاةادكتولماالعةالثا
يخيةوالتاربيةواالدالسياسيةالمقاالتودعهاواسنتينمدةوحزرهاوالجنةالجنانجريدتىمتيازا

وابنيبوذاءينبيمااخوبمساعدةالمعارفدائرةفلتأيتنرغاحتجابهمابعدووالىوابات
العظيمشروعاهذاامابهينيطواالطعلىابيهورثةاتفقثمالتاسعالمجلدفامدروالجمان

المذكوراكتابفيالمعريةالحكومةاتعتراكضوقاسمهالىوحؤلواالركبالعقودلهوابههيم
المعارفدائرةشودونإعضفيللنظرمصرالىباشاباضراستقدمة6881السحةوفي

كهالمحارفدائرةمشروععلىبالعطفووعدهفاتهبالسملهالذيمصرديواالولتوفيقبمقابلةمرارأ
ونشرهنأليفهفيالزرهشدأ

جدالشرقيةالعاداتلمجلثركةناليفسوريافيابنابعضمعاشترك3981وسنة
اسضديويهاعهلدكلةالمولشرففنالمصرالىسافراالبعةالسنةوفيلعام1غوشيمعرفع

وعضوأعاماليروتبفيوالجزاءوقادإئرتىفيلخربمعضوآتعينسرياالىعودنهبعدوالثافي

سنةكاملةارظيفةهذهفيفأقامالمعارفمجلمىفي
بالتزاهةينشثملمحدمهااثننمحكمةلرئاصةلبنانجبلحاكمباشانعومانتدبة5981وسة
ثماسلبمانابنمعنسيبواخوهةالترصاحباتفقاالثناءتلكونيبسنانيالعنالمشهورة

فسافرالعثمابيةالدولةنيالعثراتذلثشدونكللمعرلماكانفيمارفادائرةنشركتابي

العاشرالجزئينوطبعاتمامفيهاجرىحيثالقاهرةمدبنةالىالدازةبمتبةمصحونسيب
عشروالحادي

ضضيلينانشصرفيةمرفيإالسثمنافيإسويالمدهيوظيفةنجيبتولى0091وسنة
استقال5091وسنةالمذكورالجبلبحكومةالقظءفيثأئاحبيرآلعهدهونالتسنيننهساة

بلجييهةشركاتعدةفيالقضابافلمرئاصةفتولىالهاماةفنلمزإولةالنيلواديالىوسأشمنها
لديهاالهامينعدادفيابخلطةاالستئنافمحكمةوقيدته

المقيرنالعمانيونصييمناأفا9091سنةالخالفةعرتقالىالخامسدعالسلطانارلقولما

ئهاعظجملةفيالربهةصاحبنفلتهطتهنئةفيعنهمينوباالعيانمنمصروفدآفي

المازاستانسالسالقدبىوساموعدااالعظمالخلينةلدىوالىعايةولافىشرفمهمونال
وحازعشرالثالثالوناليابامنبمبيريووريغرديىالةوسامالمترجماحرزدبمره
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السلطانيةةضألاطهراالىاجالجيديوالثالثالعثمانيسامينوإلىالمتمايزةالرتبةولعلط
االيطاليةيةاالمصيوالجمعيةفيأعضوآوعين

البؤرتاريخعاتخطبةفاورومهاستكمفيالمستشرفينتمرموإلىمرتينأليروفد
فيبالذاتالحضورمنمنعتهقدبمثيرةائغالةولماكانتواضالقهموعادانهماحوالهموحكاية

ولرئيساصجلملكمقدانةعلىالمذكورتمرالمومحاضراتجملةنيخطنتهتالوةنجرتتمررومةمو
اليهفوردالمعارفودائرةوالجناناجنةباجزاءمشفوعةوالدهمؤلفاتجموعةويةالفرفالجمهورية

لعليوالدبيابالنضلاالعترافبتضفانيانجوا

فيالقاهمابناتوالتنشربالطغأالمواضغنحتلفةشريةمنظوماتإشانيابويخ
العلمغرائيدفيواالخرىدهوالفينيقيينفينيقيادعناحدامابيروتفيالبرسشجمعية

دداه41الناكأهـجريدةءفينشرتفرنسيةشتىمقاالتايفآولهكالمقتطفمجلةفيبعتاط

العمابيةالدولةوسياسةيالطيوجمالهاوآنارهاالمسطضطينيةامدينةفوصعليفبهاقىا9091صنة
باريىفيوحظيونرنساومويسرااايطايالىسافرا21وسنةإمدهوالدستوراعالنتيل

لطيفالنفىرابيوهوفيينوالصوالمولفيناسةالسبكبرآمنوعردالمعارفيروزحضؤبمقابلة
فيلبوعاتااووالمراقبةشدةغيرانكانمثرالعلوممحبةايهعنورثالمبادىءحسنةالهاضر

هذتركالىفاضطزوالعلمفةالصخدمةسيلفيعلىكسرالقلملمتألسابقماالعثمانيةالسلطنة
االدبافيالوالوكربمشرقابيةالعراالقطارفيشاخهاالبستانيونرفعالتيالشربفةالمنة

العظيمةفوائدهالتخفىالذيالمعارفدائرةطغبهابإكاهـفيمالاالعليهيعقتون
بالضادناطقعنكل

33د

ثىنوفلديسليم
ومجلتهاالسوريةالعلميةيةالجمهموسمعيواحداالخبارديقةيدةجوفيمحرراقدم

صاحبذكرفاتنااكتابهذامناالولالجزفياالخبارحديقةجريدةنارجنشرنالما
هتالوويمننوفلديسليمولماكانعدهاالؤلالمجفةتلكفيحررالذيالربهة
تبتانعشررأيناالتامعالمرنامناالخيرالنصففياالدبيةالهضةخدموالذينوالعلموالقضل
1االسكندريةفيالجامعةمجلىمانشرتهالىعنمارويناهمافياستندناوفدالجزءهذافيفىجمته

ا3الولاكازن3سنة21دص1
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نوفلديلميمس

بهابوثقشثىمصادرمنالطويلالمجثبهفىعلالوفوفامكنناماوالىانطونفرحلمنشئها

وربيالشامطرابلسفيمسيصا838كةسفيؤلدنوفلجرجمىبنبكبنءجداللههوسليم
العمانيةاطكومةموظنيمنرجالهامعظمنالمجابمفيثحهورةالمعائلتةالنتربيةكريمةفبها
والدبمالنباهةلواغمنوجههييلوحبماكانخقبلىحسنعلىرهعهمنذالجميعاستدلوقد

الشرقنجهمينتخرالذينالرجالمقىاالياممنيومونسيانهامنهماحدظدفييدزلموكنهلم
علىمقصورةطرابلسمدارسولماكاتوارلةانقدمدكلالشرفياسخعدادعلىالغربويدل

اللغةمنمدارمحهااحدىفيوتلفىبعاثلداعبيروتالىسليمذهبالعربيةالميادىءتدري

عالءهافألزمبيزوتفيبتيالمدرسةمنخرووبعدبهاوالتفهيمالفهممنمايمنالةكأنسوية
الفضالءبعضومعنشأمهمااالذيوهوالبشانيبطرسوالمعلمصاليايفنااالوومكالمجى

بهورةاظاولمالسورليزالعلعيةالجمعيةول2581مشة

دت8581عشةوفيبغيراستاذوالمطالعةالدرسعلىواكصطرابلسوطحهالىعادثم
سيماالبااورانحافييطوفخمرجحقواحدةمتفيهايتملموكنهوسيةالىالبواخروكالةاليه
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ظيلاتخذهطوإنهمنرجوعهبعدوالعصرياقدنآثارمنواكتسبكثيرآكتراوانفرنسا
ةربجاالةفمنلهاميكماوترجمةاالنجاشيقةرجمفةتحرفيلهامساعلىالخورممما

والبطريركطاصاالنالبطريركبواسطةبمارسبرجالىروسياومةصصطلبتة1681سنةوفي
علىفساربطرسبرجييةفيبيةالعرالخةاستاذآليمنوذلكاالرثودبهسللىوماالورشليي

انالىفاضطرالقياصرةبعاحمةبومذلمتافقدالحديديةالمكةيمنولمروسياحكومةنفقة

هوماادرإكوماالمارصالشتالففيذاككانوعائلتهشاليهالتقلىبخيياسبهةإهـبتاع
مركبثهتعطيلالروسالفالحينومحاولةالروسيةاللغةلىجفرالىمشقةزادوالذيروسافيالشتا

غيرها3يشتريءخانالىليضطرو

والتأليفصكانهالغةدرسعلىوانصعىالىوسيةالجنشةفيلديطرسبرجاستقرفيولما
للمناصبتهياونالذيررينالرومميالشبانالعربيةباللغةوالتدريىالفرنسويةباالفةوإظطابة
اجمبتةومقاالتلخطبهبعضعلىالناتىاسكندرالقيحرإطلعولمااالدفىرقاكفيالسياشة
خضعسنة33مدةروممياحاربالذيحهورالمثالشركسيضاملشيخاانواتفقاصلوبهارشاقة

بينوييثهترجماناسليمفكانالعربيةبلالروسيةاللغةيحسنالكاتاكمنذلكفيلهاومما
بةفقرنظرهودقةونثاطيمالذكائلصراحبهالقفانالحقيتيئقدمهبداالحينهذاومنذالقيصر

إيرنهاونوفلديسيم7يسمىفصاردبوهوشرفلقبومنحهدارآووهبةهء

نوفلدي

رتبةمنحهـلم7781مشةوبالداضايةوزارةنيقامصررثاممهالفاليهدع6781سنةوفي
اطكومةوارسلتةممأالدولةمستشاررتبةمنح9781سنةوفياالمبراطورييبالطمستشار
البابويةالحضرةلخابرةرومةالىممفارةمنهابيةاالورالبألدبعضالىصريةياتمأمورفيالىوسية

عنهاللنيابةمراتعدةوانندنجتهلروشاالتابعينالحاثوليكفنندهباهافيمتعلقةمسالةفي
وساممنهاوساماتحكلمثةءدةفنحتهخيرقيامباتيماإواجيقومكانالشرقيةتمراتالموفي

لهفأةمألاياهالقيصرمخحاانالوسامهذاةبراهفيجاءوقداالولىالدرمنحنهالقديسه
كرانكوردونرتبةفرنسامضحتهوقدلروصياالوسامومنهاالتازةيفهوتاالسارةووضدماته

ثرفالجوقةوساممن

واالنكيزيةوارومصيةوالعربيةالقرنسيةاللغةيعرفالمثرجمكانثصوموكفاتهرفهمطثر
منتخلوالاللفةهذهدرسهوخربقةايضالحبشيةاللغةتلتىوقدهـبفصاحةفيهاويمتبالريهةوا

دالقيمرتالحبشيةباللغةالنجاثيمنمريالقيصركتابووبومذاتفيوردانهذلكةةكاه

يتصفحةيقالماعلىواخذةالحبمثةباالتابجالاقىثمفاخذهاليترجمةبانسليمالى
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بعارفذلكرواسثعانولعلىاكتابمعتىفهمحتىذلكعلىفاموااكتاباتبكلتهويقابلص
يوفاندونتفسيرهامنةويطلبانتساقبالاالنجيلاتعليهيعرضوانماكانالحبشيةباللغة

ابمتاببهافيةالشبيتكل
كللآلكقنحريرآالمغةكاتيمهذةفيكانالفرنسويةباللغةاافيرلفاتيمامواما
اكتها598خةسئواحيفيباريزفيورانعةالذيالمستاثرقينتمرموفياقاهااالثيةانيانذلك
مفمآكانذهنهانالصعباالمرهذالهلسهـالذيكنةالجلمانعقادقبلساعةمناقلفي

فيأتالجهبذكاهذااتلفموجمغانذلكنيةأفىالحقيتياالمماليالدبندمطاقةبموفوعا
فيهذاسممأوقداالصألميةالعثريحةاحبصترجمةفيمنهايهاباالسألميةالشرقيةالمواضيع

وآخراالسالمفيالزواجعنوانةومنهاكتابالمغالسيدترجمةبرنانالفيلسوفوص
الىالفرنسيةاالخةمنونقلواللالقالنسلعبوانهخروااالسالمفيالملكيةعنوانة
مبهنذكرشعررقيقولهبيروتفي0681ةسهوطبهازونتانجالمركيزدبروإيةالعربية

وهيبسترسديسليمديقهبهاصرفىفصيدةمنابما
ماالىالديارعنالننائيهذاماالىلجياسوافيالعيد

سالماالدموعمناليكاهديوإئماالهانيفبهحظناما
واماماحاضرآعمريواسودكمامونكبعدثحوفيهاجت

ظالمايامطيمببعدكىاهاوالديارصفلبىأقفرت
مااطجوفةتبطىموفانهاالحياةاصفالايكيلث

غاماالشعاغمرتكاخرقضبيبةداسفالفقاللثابمي
مقاماالتطيلالمالئكوكذابمباحهاموزتكاكهورإطا

زخامااتوكاذاالعفاةاوالنالساحمةاكننيل

ماصطالحدودعلىالدموعيذريواففاضريحكالفقيرعليابم
راماانقبلكفهكناالذيافيوقولةاليتجاجمتي
وختهابقوله

ماتسلنيصفالدمويرهذيتاهفالياسليمشرياجمزث
وبههلىاغفيوكانوقارآالمثيبالجسمكساهربعةاللهرحمهكانكهوآراوفىألقةاأل

فيلماكانانةالياطلةالخفخةكرأهتهاتضاعهفرطعنيروىومماالفيلسوفواتضاعالعالمانفة

بصفثهالجمهوريةرئيسلزيارةتمراءالمؤامعالذهابارادفيهاالمستشرقينتمرمؤاجماعإيامبارفي
غراندرمنالشرفجوقةوسامعليهيضعولماوسميلباسهيلبسلموكنةفيهروسياعننائ



األ5

النالوسامذلكوضعفيارسالناالءيرامينحضرةالمؤتمرفيورفيقهصديقهعليهفألحكوردون
انروسيالنافياكرامابذلكاخيرأفرضبيعلبهحائزأرآهمتىاكرامهفييبالعيةالجهوررئي
بمالبسهالوممامغطىامينيراالممعمرحبةفيالطريقعلىلماكانولكنابلبةإكرامايمنلم
اليهالحافيحينفياليظهراال3

بذكرهناانمايتيحدةمقاآلعلىثابسقتضيفيوالفلسفةوالعزبالمثرقفياراوةاما
القديمةالطربقةوالشعرعلىالمجعانيرىفانةاليربيةاللغةفياكتابيةاآلابارئقاءفيلهرأني
ذهنهنالالعربيالكاتبالناللغةهذهفياكتابةارئقادونالحاثلةالعواملاشدمن
اعظممنوهذاباالباباللقشريمونااهتمامهانايلهالياصااللفاظواعتبارالمعاتىدررالى

عشريناوبعشرسنينصرالعطهذاقيلالرايهذاراىانةنظنانناعلىخاب3ابعضمصائب
االمنهببقلمالقديماالمملوبوذللثعظعياتغيرآتغيراآلنفدالعريبةاكتابةاسلوبالنسنة
الكاتبمقتضايهتابةالذيالطبيعيئاالصلوباالقىيىفألفثميفشيئاالىوالفياضذوهواالفى
االلناظتالالمعانيابالغالمقصودالنجكاكا

ذلككلونزيدالرومياليالطفياثرجممنزلةئقدمفمابمرناوقدكروميافيمقامهك

يفدونالذبنيناالشرق7امرافانالشريةالعباصروجمغروسيابينالصلةانهكاناالن
بطرمصبرجإلىيندمسيحياومسلمشرفيلكلدامقصكانبهيتعزفونبطرسبزجكانواعلى
اوالعربيةاللغةإهلهاتكلمالتيالرومصيةالبالدمنوغيرهاوبخارىالقوقازمنسواالكانلحا

الشرقبطاصوإكثراالفغانيالدبنجمالالسيدمعمراسالتلهكانتالعمانيةالىالياتمن
ثحهراوائلفيوفاوطتيدعلىمعهامووثملكانتروصيافيثعيئيحتاجونالذينكانوا

بطرسبرجمدينةفي3091سنةمناالتىتشربن

كات3كم

ألعقهحبجب

فهامنالهرروأحدالمصباحجريدةمدبر

يسوعيينلآلباءايوسفالعديىاكليةفيدروسهاوتلق968سنةبلبانالشويرفيولد

برءانفيوماسيصيراليهبماذاكاذينبىءنجءيمانحقاترابهبينقبئبيروتفي
والفرنسيالعرلالبيانمفييدزسيلةطومدةفظلعندهمإسالدرالىالمدكورةاكليةمعارو
االزهريعباساحمدثحيخالعمانيةالمدرسةوولالمارونيةالحكمةمدرحةفيللتعلينتدباثم



اال6

حببقهنجيى

المصباحئحريرجريدةالكثإلةاشغالهتولمىء3091شياطشهروفيخيرقيامجممتهقام
صفحاتعلىونمثرالمبتكرةرهواجالشائقةومقاالتخقةاالحضاباتهافةاعالمحفقينج

صناعةفيباعهطوهـتدلشتىفصوالالمحبةوجريدةالمشرقمجلةالممبماالجرائد
بمتبداباالوترفيةاالخالقلتهذيبوسياةفيهرأىإلنةجملالإفنولعاكاناالنشاء
عدةولهبعيدآصيتكلهانالتبةمعروشهامخهـالءوكفةتمثيليةرواياتضوبلةواالفصوليه
اتكرمنةثوليكهاصلطالمطبحةفيبعفحهاطبعوادبيةيةمدرفتال
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رواية3شميذوثالثةلمحعلمثالثةاجزاءستةفيكأاالنشاهكادرجاتكتاب1
فيمقالة015المجإلفنفيمقالة4الوفاهثهيدبةروا3االسودالفارسد

لساسبئمماذلككيرولهينالشقيقولبنانخريدةرواتيعزب6نثقاداالرأ
البالمعانيبألتالتعبيروصألسةفينثرهعناليقلئمعرهوكانتعرباويقناروايةعشرة

مااالارسهلمالذيالقريضلفناالكتراثفليلكانفانةذلكعداومااقثيليةرواياتهفي
7881سنةعشرالثالثالونللباباتبريئالبطرسيةالسفيخةهالىمطقصيدةنظمومنندر

نظمهإوائلمنوهيالذهبينوتىالكبيلهيوفي

وشاحالظألممنالنهازجمبرياخاالنامبحركلعصنت
االرواحهقوفئدتبشرآجازختمصعقاتصبراعقوهوت
جماحمنةفساءثاروالموفيمصختعرمرمياعادوالنحر

براخرالطمىظيعىواخافبميعهمهالخفتمكربوالباص
وعاحواالكاطهموعلتاامواتالطمتالمياهلرأوا
مرإحالهالذمىأليىآهتقددفالمنئةالمصينةطهض
مصباحيرىمقدمهاوكلسفيخةالخضئمسطحاكن
المالحايهاكلجدرأشهلخالصهموتطايرتاقنلتقد
ملتاحفلنةكاواليكيرتيغبركوليسجاةالفيك

واراوفيهابهاقوموفنجانحوهمايسفينةلقدمتهاقد

قباح4الفعافذيالحتوفشربئقدآفىوامىيناعهاغيرلم
نيعفليمىظنوشهئمبثظالهدىفاملوانهاايروقشاموا

صالحمنهعنهافاعيناتنفاعلمواغيرالسفينةنورجؤال
الوضاخنوزهااليهالحوإموهايقوقىغرهأباوافى
مباصولالدتهافمولجمعدونهاصوظ3فلدىواجددي

االلواحستحطمبانقالوالهبمقبحابهاسخروااعداوها
مناحبالنجاةلضذاملدفالفيدفعهاايصدفالموبخ
صفاخوالخفمالسفينةبيناممايهىصارخوبواذابص
مالخفاالصلهاابدااللثضعمهائقهرالصيادفسنجة
إالتراخزالتالالباوعنراثقاوآصةالنوهـعادللحين

الجمعياتلخدمةالطوالالساعاتيمرسالوقتكانمنةالهقلياشغالهئقتضيماكانتمع
2221
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منصورديالةشركةالجميعيذكرهابغيرةنخدمالفافةذويعنقاءالشوطأةفوالخيرية
كاالمارونيةالفقراهاخواءجمعيةءالفضلل15بعضمعوانشأونمارالقديىيةواخوولةدي
الطباعنواقاالظررماثةوالغيرةالذكامعاللهخصهوقدبنفالمجانيةكامدرمصيديرءن

الواغثاالايوهمسادمنالتاممةعندالساعة4اظفارهابالميةنشبتواوالىزانةالسليوالذوق
اممتئصالالىطيبيتوصلاندونالنفرشيابهزهرةاذبلتاثرءإلا6االؤل3كانونهفي

كأمارونالقديىيةاخوناديأفيامدقاؤهلهافاملوفاتيمايومينبهاربعدوالقتالةجراثيمها
وعالهذامنبيروتفيأجمتالتيولىاال8اطفلةلكاةتبفضلةرفطجمعتصريةتدبمحفلة

العلمضدمةفيحياتهقضىلدآلمتالجدظمنيالاالشعراءوالخطياءزضفروافيهاوتوالت
اةاتاالبهذهاختتمهابيغةخطبةحنيكاتىاليامحينئذالقىوتيالشريف

القلىبملءتاثبجديديبابخالشعهمحبيقةابنعلى
ايخبفرطمنالدمعلمنجفرطيئاصناعلحدهجؤلموى
ضريميبالاالربعينوملجمديدآخطتماخطبةأرانا

اكئيمبالقامبكاأللنشنيالمرإفييحادفليت
رطيبدرمناالمماععلىيلتيماكانصدىلخاوليت
ابخيتدبهرسوىيبقولمواالمانيالحقيقةلمتمكمضت

علىبفضلىافرارآذكربلاثريخلذوناقامةفييسحوااتوتالمذتيمااحبائيمالببضخطرثم
انلممالهاضفقالخيريةواالعالوالتعليمافةابيلمفيالعديدةوخدماتيماالبيروتيةالشيلبة
الوافعةالمارونيةالمقبرةفيضريحالهونصبواكرققآالفالسبعةوليدفيالمالمنمبلغايجهعوا

ظهراالحدبعدوبيروتفيايضأقيمافوعهذامنوطنيعملاولوهوالكبعراسمحلةفي
هتيرواالةالمطةايتربمصاحببنقلزفاثفلواواالفضلاهلمنفريقاجتهع191ايار51

الخوريعبداللهبنبشارثمثابتنخلهبنيوسفاالكتتابلجنةباسمتكلوقدعينكلفيالدمعة
ويوسفالحسناءمجلةمنشىءنفوالبازبنوجريمصؤربوبجالبرقجريدةىءمظ

اعادتالنهاالتأثرادلةعليهاظاهرةالحفلةكانت9طغمميوالدكتوريوسفكاملوونيظه
االبياتهذووءدرونقشتذوقكلالفرجررشبوقدفلبالىصالفقيدبمرى

وعطاياهاسنىمنافةكلىوادمعناغيثناياقبزحباك

بمراالقلبحزناونديتسيلىمهجدونهثمينكترأكمت
اقةماقدرفصبرآغضاإفنئعليهنبيمانرالتةقدقد
6091سشواهالقبرفهذاابخيمباحبيدامعهاالتاريخافيالعينباساهو



األ9

أل3

ير

فيشء

لطرادابراهيمنجيسك
ومحررفبالىهـومنشىبيروتفيلمهالصفاوقدمالنعرر

يةالسكندرافياليصيرواالهرام

والهستيستارالدالعيونعفئيحينرميىعتيينوب
الورفعلىممريافصرمناالرضفيهاذألطالتوانعمريفانثر

طأمرنهالال

بنيونىصدها7وبالماللبالرآلكأالمقامرفيعةبيروتفيلىاليفديمةطرادإش
مصلى361سنةبيروتقدآثملبناناليشإكورةافيرحزيركةولنوسورانمنطراد
لمحطوالمعئيالدبننخرباالميرلواتقماوفااتىدشكتابهفيالمعلوثعيسىرخالموروى
سراسيمونكالمطرانلىافرادمنهاواثهـتجيلمدجيآلمةالوسالليهزصواردتعنده

السلطانياوراسبريدشنومنهمفاضألاروكان7681سنةالمحوفىوراشياصياطقفا
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سموالخوريممنيلالشعراءورثايهثيرمنفمات0781عامالجوادبهبهاالذيالعزيزعند
فيهفولهومناالخبارديقة

االمنعالطراديابنالىدىايديمالعجماالحواديهفكناوياله
المرجعنيالدإرغريبصتاضالالمئهايديمفاأو
المرتيخصببعدالسعادةدارثرىفيالموصدالفعنايهابا

المصرعيومياصاحمجتلمزايافتىانقصافكوقتيألفلمآ
فبمالممبضتنعشكترفافاللصحابلمافكتمءوأجل

يبمسهتردتبرفتهاليمنبلفظةدعاكمنظةواثمفآ

اوائلمنبيروتابرشيةألتاريخموكفمخايلبنعنداللهالمقلحيافوفينطراالادباهومن

احدفندلتغطاسايضاايمابهذعلىاكدوقدعمثرالتاصعريعالىثرعالسادسالقرن
لجريدةاالولىخةالمفيالمنشوركهيناالنطايهالبطاكةناريخناليفلفيالبلحندمدرسةامماتذة

وهوب7181سنةاالمراامنبطلبالفطرادشاهينبنبطرسوالبيروتيةالمنارثه

هاالولنابوليونعدعلىسنةبنصوءمةارجمدةفيواوربافرنسالحروبناريخامدلليجزيؤ
يدجصبةممتوبسترسمرممبابىجرجيعندمنةنسخةرأفيوقدمطبوعغيرتارفيواليزال
15817781طرادامحقبنجرجيهموممتينورقعلىصغيرةة03فيالموكف

منةخةنمهشرءنديديوإنونانامالغلمةممأومجلةالجوائبجريدةفيالمنيدةاثعاالتكافي
الحمتيقولهنظمهومنشعريةوروايةالمرففيةارجوزابضاولههللطبعثيامايدهبخط

يفدبهاالباصينديرامالذيواليدكهالشعرنظمراممنماكل
يدريهاااليامعركالذيبلمطؤلةايامعايتقالذممهليى
وتفنيهاتفحيناوالبوسظباطمعرغكالناسوكلالحياةبين

عشرةاالدسةوفيصيوهوالشرنظم5813981طرإدلبحبنوجبرائيل

يأتىمابسترصديلسليمرثائهقوبقصيدةاسبيريدوننسيبارثىممرمن
سعدانمالميمالىمثلتننغبطبأنبباحرىاقدكانانةعلى

احدالفضالهتطلبوالثفربهخوففيدنياهصيفدقضى

رفدافأوسعةسقمءاخاوعادئعاطموأطمحتاخاثظلحء
عقدالبجيدالدهرمنفكاتومكارمجاءماايادءمألمو

ممتذاقدكانالفضسرواقومنهفراقةيشصوالخربانجدير
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المحبةمنهاالجرائدبعضفيمقاالتعدةكتب1191ا388طرادنسيمبنومومى

والموظفعيهدرسةمدألذ1981امحتلعةاكفيحهوموإضبيعاالشاقمطرأاسعدوترجموكبيراوناإحمهم
اصيخااستاذهفييمافالالذيوهوتوفيحيثالمصريالقطرفيواقاجركومةالحفيعديدةسنوات
يازجيانامايف

كصبانالهالذيالسبقفصبالىاصددالطرإدخالموتملقدممبق

بسترسديسليمووصفهفيهكالماءالشعرمندفقبئكانبانهاالهرامجريدةووصفتة
بمايأتى

مماثالاالنامبينبلتتيالممفاتهبلطفالفريدومنذاك

بابالبسحرالفتانمحرهفياذأفىدعالشعراببنظممثهم
جيدآعاطالانظرفعلماعدتعصرناحلىالنظملمابعقد

مائالنحووديرايعكاذبكاسعدانيالناساصمدأفييا

ابياتهامننوردبقصيدةالياارسقصيدةعليمرةمصرمنبسترسديسليمبةوجاو
ليماطغيركيروتبفيافهاانتالرضوياشوفي

زهوالجبالثمذسالمامناليناحملتاسعدرسالة

نهرالدواتىمنليسكريفساللوءلطفسكرتءمها

الآلفيماغلكاتبجمنىدرآمصاغأابنظوجدت
ابنإلثهفضلمنهابعضجمعمواضيعهافيمراءاكنظممااحسنمناتوافصائدلهفان
قومماوردفي9981معنةنشرهةعليفييهابظيلشقيقه

دمعاسائالفطماردءطرفيمعبماساثالفدردللذيفل

بفالبالتدإنيتبقىكنتمرةتخظرجودطرفيكنت

العاذالاطاعقليعاشقمنفماكألحبهبياعاذلي
القانالذاكاضيتوجمجتىرضىعالغرإمفيقنيلاني

مصرضديويباشالتوفيقرفعهايدةومن

السوداوالعيونوجرةوظباهـواليدالججلدارةيومح
ممداتعدبهتمماواطالمىدتعدفىجو

فقيدايردالفيهاوءكالىفاالتخولكخولةاطالل

رشيداإتاكمنهدإبةتسمعلموانتالدعاءالصئمافتسمع
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حمسوداهداكمنامدقودعوتعاذأللكزاصعاشفقمين
المفقوداكقلبتنشدونسيتالحىفيتفتقداالحبةوتفقت

يدائةعقاصحهاقيدتكقدغوائرذاتعندذاتكوغدرت

وقوداحشاكلهاجعلتنارآبهافالتطنيسديالدموعتجري
والسيماتغرافوالغراموفونالفونغرافعنمتنبخالعصريةاالختراعاتوصففيفولهومن

حدبدايجر7ماارىانيبوؤلربلحاظلثوصه

بعيدافككانماقرباقدوالتلفونماإلرقوانظرلسلك
نشيداالعراقاهلبحدهامعالحجازفاطربتفيلجىغت

تأويدالقدهااصفهانبياريزترىرقصتانواصوف
الغريداالطائروهاكجموذاوذاذاكبذكرالفؤادالل

بريداالبريدحملفكانمابوصنهإبريدامعاليكيهـصدي
معدودامتنوغاوبجؤهوبجحرهالبريدببرهيصف

والتعريداالتأجلبعرفالالذيالخلالصادقالصديقذإك
وداوءةمتاالمانةحفظيرىظىبوصفهمنةويريك

البيدايطوياللهبحولوسرىالهاثاوالنضارالسفاتجحمل

اخدودابهامنةمنهاوكمحلةلجهالقفاربميطوب
ميداذاكمصيالتجارةيستيمصركنيلهاارضفيمفرع

عنقودامحطةلكلجمهديبهاكصاحبكرمةابدأيطوف

زهيداالعفافمننظرالعظيموقدبوفدتهلناالئمينطب
بنظيرهاشويداومودبهديةزافىآويصبحيمسي

عداوااقىاذيقين3نياعلىشاشتوقفنامنه4و
مفيدانالمابمغيضعنكونالذيبالغصنعادفدالذيوهو

جيدائتوقوذااالميناجررامةتوجذاذلكفالكل

اسبيريدوننسيبهرثاءفيءوفو

نعاللملاليوهذاكفدكانفكانةجوادلقلبواها

افعالهفيالحيوانقىجومنالذيفاالودادضظماوالمر

وريرمديلسليممرثاتيماومن
عتباتلعلىمضاربهنصبتفدواطفيبرمسهحلفالميت
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استتباءخطواتهتلينفسةتاملالفمدولىببي
ثقاتهقوهـالمعادبحسبيومسملخايجمعليسنااابتي
ته1رفضلالرحمنابداجزىبهابعفبعضنايعزيوغدا

فاتيمامخلىتعيىكانبالتهلحياتهموتةلوالوالمرء
فلواتفيالحيوانالتعتريونوائببصمصاذاتدياه

ظالتيماجؤالعقليعيععدمساورهااننساننفالريل
لجاتهفيفشاهالبيانرفيضوظاللصءبرطإمربه

ممنوناتهبحجابترىانعنتحجبثالىجوثاتةوالنفس
الذفانينطونالرثائهومن

غاليهالمحبينعندفيمةلهادرةالنينإيهايابهسلبت

ماهيهالعرتفلىعلىرماهاجهاقضىقدالتياطىبهكا
شافيهيانيلالبينلقلبكواهجرعةمنكارىمصرهلفياننيل

ماقيهعنيدحوضذمنبكاسالوفامنفيهانتماعلىاغثنى
بافيهموالمرضاةممارفيلمنجنةدللناسماقيلعلىوكن

فيظتخفلمعنةمنالورىالهاالمرغيرلمالبرمنانفس
فيضوعمااقآثرالطيبةذواليهاالمحناالنسانيةمحبالوديعالمثحهمطرادامحقمغاوجومن

عضويةفيطائتهوخادمعمرهفيبيروتارثوبمسبيعينطرادبولو0681عامادثص
ترجماتوسيالطائفةمدارصومعززالمجمقنصليةترجمانمكندراوولداهاالدارةمجلمى

بنوجرجسورجيوسالقديسومديرمطبعةالفكاهةألديوالجملةومنمثىءروسياقنصالتو

881سنةبنيامينالمطرانبنأبينهنعمماعلىبالدنافيميتاابقمنواؤلاتجارةعضوعكةنقوال
فيتوفيالذبايوهمثلفياكانت888سنةاسكخدروناةاناالتناقغرائيمنيهرومما
لمأالصفاءمجلةذلكفيفقالتعشرعامبعةبعدضئاااعةالوبذاتبووإلده

نادرخطبهماغريبولذالثنادرالبربةببنهمافكل

اليومقيصرالروسضيفاطانيانطاكيةبطريركحدادغريغوريوسالشماسخاابوقد

رئيىنافياالسثئنافمحاكماعضاءداجرجىبنياساهالفقيالمعاصرينإحيائهمومن
وكااالرثوكسيةالمارونيةدهالحكةمدرقيفيالفقهومدزساالرثودبهيةيريةالخالجمية

انكليزيوسفاوممعالعريىباللنملاالجيئيالرجمانومؤلفكتابطيريميةاال

حررالنيلبنانجريدةفينشرهويةإطةالمحاكاتامولموادنحتصرالهمشرخولهوعربي
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مصرفييدالمومديرجريدةثهافرجبنندراسوالحايالمناروالصفاوفيفها
مناالهراموكأالحالنلىاالوالتقدمجرائدومراسلماالفنوثمراتجريدةفيوإلمحرر

كأالمحبةفىيرجراتحررئيسنسيمبنبربوالكاتبطويلةدةالمحاماةءفياثمتغلحيثاالسثانة
نقواليهوراوسماعدليالبرازالجديدولياريزجين1العربنهضةوأيسباروالبيروتية
جمعيةألمومسبياحداسكندربنبترووالمحاميااللماتىكألشلىوالحبالخداعدروايةبتعريبفياض

محكةعضوميخايلوشقيقةوالملةاالدارةمجلسيعضوهنهبنونجيبالعموميةاالعالح
االمراءمفيفثماكوربنوخاالعموميالمجسضويعقوببنونقوالالتجارةوغرفة

ةفيالموظفطيموثمقيقةوبيروتوقونيطببالعثمانيالينكمديرومتريواطكام
السيرهذهصاحبممأبجبشقبقاوهااالستئشافعضويةحنىمورياتما

كاررفيقةاالحسانالزهرةمدرتمديرةطرادامحقنتيدهفريدةالىديباكموفاضالخهمومن

جرجيابنةادماوالسيدةوتهذبجهناليناتلنعليمالجهادفيبهثانمريماالخصرطستهاحياة
السيداتجمعيةورئيسةصرسقبكالياسوزوجةالمدققالمانيبكانيسوشقيقةطرادحبيببن

ميلياوالسيدةيريةاظالجمعياتونصيرةاالرثوبهمىللرومورجيوسالقديىمستشنىةلمساعلى
شقيقتاومنهنهـاالحداثبتهذيبالعنايةذاتيفاتالشوفيالوطنيةرسةالمدرطسةبكفارسبنةا

سلىالمسشحداتالذيهاتخيرةمنوقدكانتاكوسلىحيضهصباهماعليالمأصوفنسيمبننجيب
الستطالعوبالدرسهانفسالمرأيئهيأتحقعنلدفاعافيوغيرهاوخطبتلضبرالجرائدكابعضفي
مجلةإدارةلهافافامتشالعشرتبلغانقبلبزبارضواحمبفيتهاعايةاكوكنمجيدمستقبلالى

ونهسونمئتانحضرهاالبيروتىالعائلىالناديفيا019سنةتجاطفييةرتدبمضلةلحسناء1

وفيكىالثاديسكرتيربمتوركيلفيهاوتكلمالسطورهذختشمهاكاتبواالحفلةفاكتحنفسا
ارطنفىمنمثبئمالطبكوشبليفيالمراماحبعطيهوجمرحياالتحادالسانثىمنفارس

واالوانىائرومنةمطراظتىكاتبحشواليامالعسوميالجلمىعضوعبيدالياسوالدكتور

جريدةصاحبمجاععىداودعنباكعونابللمعالىنجالالميرةواناصيفوروزطعكلجويا
كأوالمرافيالوطنومدباونيبترولمأحمصبرتحزرئيسفيثفسططينوعنخضربكناميةالحر

اسرتهمفانباالجمالوطراد3امنعضواووصمنارثوذكيةخيربةجمعيةظتوما
يدمأفىةلهاعبدنافيكل

فثمأتا

9581سةاالولثهركانونمتخصففيبيروتفيطرادمتريبنربيماثبننجيبرؤ
عاموفياالرتياعدهجنيناتغذىالظهوروشكعلىسوربافياالهلياالفطرابوطالخ
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وماالدمبرائحةازوافسيمءإقوتيحمردالحليبفرضعنورالوجودللعثرإبمراالستعداد
عويلفههاثاتواولالرعاصودويالسيوفصليلاذنيبلغحتىاالصواتيدأيميزبين

طفولتهفيوراىوالشاموحاصبيالبنانمناالنغامبهذهالهواءؤفياذااليتاموصياحالكالىا
اثرننسيمافينجتيوجوعالهارعمايرفىلةطوهمالمداجمنفرارآالمديةالىيتوافدونبينوالم

االنسانيةاالخيرلألنزاالخيربعنارتهفكانتالتاالىحياتهفيثررإفقةالبفظاغمن
انساناليالكونبسالماالنسانليعثىإلم11معناها

مستقآلحزانجيبثبواالستقاللالحريةعلىبنيهتثئةرثهارادلبيتفيونشا
مدرصةفيبيةالرمبادئءتاقىاظاطرمريعكرةالذاقويجدآدبهانخالخاللاطبواربم

كساالرثودللومورجيوسطالقديى

مدرسةالىلانتقثمواحدةسنةفبهاوفييسوعيينااآلباءمدرسةدجلعمرهمنالتاسضوفي

وقلكهموطمسترولعدنكيزاالفمدرسةستيكررئيسهارباسمالمعروفةامحوتالنلماكيسة
يطلولمالشاموفيالغرفيمحلينفيفاثتغلارةاالىالمدارسغادرالبدرعمريتجاوزان

بمقاالت7االنشايزاولوشرعوالمطالحةالدرسعلىوانصتالعلمالىعادبلتاجرآاالجلعليه
عكاكاالىاللهبهاهبنعباسالبابيينزعيمدعاثممدارمهـعااحدىفيفعقتمحمعىالىيرودمختلفة
البالدهذفي4مواعلىضيقاالتقدمالراىواذيعلمهممدةمترلهفيفاقاماوالدهلتطيم
باشابثمارهويكمليممنشعيهاادارةتحتاالهرامريدةبمفيحررجثاالعكندريةالىغادرها

ومنمصرفيلةالحروزارةفينوظفذلكبعدوالمصريةالحديدسكةادارةفيتبوتعيىبملقال

االنكيزاحتلالتيالمشهورةالفحنةبعدمحاكتهفيباشالعرابيترجماتاتعيينةفيهاالمأثورةاعاله
وامشطلعالعرابيةحضرالحوإدثوقدالعربلغةاالنكيزيباشاونجتيىوالنيلواديبسببها

والبنبالمصربفتكاذاالمفرالهواهبرهبأانهبماالغثياليادرةمنهابخثىولماصالهاجمغ
اذوكنةبالترفيامالهركرهيتركولمعليهطرآاشدهأكلمواقفهفيثتبلالهربالىجبح
بعدبيروتإلىوعادالبقاهووآنراالستقالةغيرعادلالىظائفبسلظوترقيهخوصامبضهراى
ساتثالثوواالهااستقالتهالوزارةفضتان

بيروتالىرجوعهأ

الذكاءمنابدىوقدهدرميمللموكظالنرنويةالكيةفيالطبيدرسهناوشرع
وحرفتةفيهامجاناتعليمةقررتانهاحقبامرهواالهمامبهلالجمابكيةإدعمدةدىماواالجتهاد

تعلمواقتصرعلىيتركهمانإالابىوالموازرةشيطالةهذاومعكلبدلبالالدرساكالعلى
باالبتاليةوالموالعريةواالنكبزيةالفرنسيةمعوائقنهافناثربااللمانيةاللفاتوائقانالحقوق
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ثيوفيلتاليفوالحبشنكليزالاحربئاريخنممترالشماسلااللمانبلغةستاذهاوكانوالتريهة
إيهفاذواحدآثمهرآاالعلييماسيدشلموكنهبيروتقربالعصفوريةبيمارستانولدميرموسس

لمطامعهمالئموتدفيقهلذكائهموافقاجقادهكانصعلماجمغاستاذدونبنفسهيحصلبان
اللغاتفينعمقهومعواالطالعالدرسااللههمكاوالالمدىواسعةاالستفادةفيرغبتهكانت

قوانينمجموعةاثهركودبستةوغيبايفمانفسهعلىالحقوقودرسجيدآكاالفرائضلم
االولنابليون

ةمئتيوبئ6881سنةمطبرغاونشرهعنهاانفصلتالتيوالمالكمكدوياتاريخوالف
فيةثينثالومائتينبزهاءنشرهيةورالجمالحكومةتالثيالىروميةنجاهمنالىومايينوتاريخ
عاداتفينتقادبةاوكتبرسالةيطبعةولمروميةسالطينبتاريخمنةالثانيالجزءوخصذاتهاالشة

الصفاثأألمجلةفيوحررالبرهانسديدةاطجةيةقومناظرةالفنوندثمراتيدةجروناظرمعاصريه

الشرقيةاوومانيةالدولةتاريختاليفلقستمامنفيهاونشرغرزوزيجريمديرهاعدعلى7881عام
يدةالعدوالمقاالتالنبذعداالفلمفةيخمرتارلخسصبىوتعرلرومايخيناتاريخمنااللثالجزوهو

رأينابقولهاالصفافيفقرظتهاطاسومعكندرايديرهاكاناذالتقدمبرجريدةتحربعدهاونولى
اطالعهوسعهالحررنضلغزارةنوبشفبمرفمحالبحلهامانبها

الفبمثرمنوعةسوكأونشرهامطهاوجمانتاليفالتائهودياليروايةالفرنسيةعنوعرب

عرجهابسرتالجهاترجمتالتياللغاتكثرةالعالمفيممثهورةالىوايةوهذهبمجلدبنةبعائةوار
كامثياروايةومثيااالصلفيهووافقتعريبهااحسنذلكومععهمةباششالمحاطوهوزائدة
دوناحرقهاولمجلجبولىيوماوعشربنواحدفيشعرأونظمماراسينالشاعرعنحرفاعزبها

راجهذهولعللرايعاهزيحدائةوالعبرروابةاالنكليزيةعنوعربتمثلاوتطبعان
السطورهذهكاتبصداثتهفيطالعهارواية

مصرمئالفيبيةالحرووزارةالحديدستىفيثمأنةكانالواليةبدايةمحكةفيقءضوآوتع
تزلفدونمنصنهفيالنتاتعطيهويشعيلالحكومةمتمكنامنالفسادراىواذوالنزاهةاالمافة

فةالوظيرللضررمعرضماانهواللواستةالظلماثقالتحتترزحلكادمبادئهووجدومداجاة
السرايالظهورفيعلىالبيتفياالنزواءوفضلالمستدينعداعافىإنبعدمستقيأل
وانشأالبصيرلمأجربدةفيلحرراالسكندريةالىسافرحتىطوبآلهاستقالبعديمكثولم
لهدةتربههاثمحرومبداحسنباسدبمشواتبضحواصدرها881ثأمشةالريبالجريدة
بيروتالطورجعفمرسيلياانةاالثالطوذهبسابقالمأالصفامديرالفرزوزيجريشريمه
حياتبقيةفيهاواستقر
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حكوشطفيلوظفهودانالىحانمباشاونجتتلميذهدعاهحدريةاالسكفيوجوداثناءوفي
بالفهكتابطبععلىعزمانوبعدرالمشالسودانيالحربسببيرضىفلمبهتليقوظيفة

هنريظيلةوالحسناءالمتمولةرواباتعزبوفد4عزعنلوالمانونالحضارة

الشيطانبائلصوالنورمدكةوكأبزباراركأوكاالمدكةكاترينوكهرنيهوقاخونافاردي
طبعوالحظحدةاكتباقوطنهاممأارقيبفياالخيرثيناالونشرهاالروصيقالعاثو

فيصةوذياالطرادعداعديوانمنالبذة

االخيرارجوع

محتةتوعكتانالىواالطالعالدرستفرخالناسعنفيهواعتزلألتهوءبمبعدوالزم
ديمتريوسالقدبمقبرةفيودفن1191سنةنيسان32فيدنياهمنفانتقلالضحفعليلواستولى

تاالداذالروممطراتحانةحيكاتىكاتبالياسرثاهوقدفضلهعارفوفيهشيعاحافلجمأتم
واآلدافيالسحونهذإقبلاكتآبصكوتكمنجزعت

بواالصعالخالنورألاكمصخينبدمعالوفاكوب

ابئإالحتثلكاذتوالورآظالرقييشأبعدكلم
خطابلممنكييمايبقلمحينحمتوالنقدمذلكأوعرى

االعرالبفيهافرطوعكىحزنافةالممدمعوجرى
الجوابئالنداالحسفاقدفيهارايناكساغةلهابا

لثالتهزهاليراعمناسمعكيعيهالخطاب
وابالهفيإضاعقدبهوعيديومفيدهاكخطات

بواكتئاوحثةالناسوعراكومغيوئمسمسهوغشت
آلباكتحلهاابادمففيهالكاالدابمفقيدافي

إاللبابرحيقهامىثملتالمعانيسائغاتوتاليف

صعابئبانجيبلثنيكليمىالمجليبهتطرادالعلومب
التهابالسوارايةناشرآإبيماالدستورحرأقنلكنت

وشبابئغنئملوءهاحرةالبالدبحفعىنفعهدآفي
والحوابالمافياالجرفلكفيهأثوابكتنللمفاذا
ابئابمريمرمسكوعقىصبرآالغزآلكإللهالم

يملوالمباحثةاوبمتةمنمجلسهاليخلومستقيماضادقاالشمائلحرفمىالابييبنيوكان
االجمهبةباللفاتضغالهاثوفرةومعكزيردابواواسعةمعارفراصهوسولطفةانسهعثيره



881

بتعمقعربيفيصاولوهورأيةيدتوبراهينحينصفيولديه5عربئائاانشاوظلكا
عديدةومقاروخصائدولهالعربلغةافبيبينبذلكالىحيدولعلىعخهاوعزبااللمانيةاللغة

المروايةئقريظذلكفنعرهئعلىللداللةمنهاضبهبهرفيإلبمتنيرغبتهعدمالشعربعمن
8881سنةتمثكماعندالمجيدبنوشعرإئهابيروتاباحدجديسليمتاليفالفراق

العصورالمثحهيرفيالعامبهجبمارتااذروايةمحرثبا
وصريرهسيرةطابحدثجديأبصيراغةنجتها

معيبهيرونةجودةعنشتلطيبمعنىصاللفظاودع
والبصيرالذكانوريهاطالعلمعكسفيرمرإفلبه

الييماالمعثارسليمرثاءفيقولهومن
صبيامنذكانالشعرننمشاعرعربيبالطبعانت

8981شةمصرخزانفيوقوله

المكانبهتحابخعمنةيخريمعيمامعريررينيل
الخزالثذاالنضارولحفظنضارإلإلدافيلانما

اليلالمثارطرإدامحقلفريجناريخعرهثومن
والجاهباالحسانالجدمعالمتألالفيادبمواططربنو
اهواثبامثاليقاسماالوكةكايوبالبالباىزا

إألهيباوافييعزيهاألوديدنةالقوىبهةانحاتقد

قيماامحاقياننسكجمتجملعلىازخلهقالواقه
بازنقوالجرجي7881

53ول

شاكرشقيرثس

العاهرةفيدأالكنانةمجلةومنشىبيروتفيالنكاهةديوانمجلةرواياتمترجم
يةالسوريةالعلهالجمعيةاعضاءوأحد

بلبناتالئويفاتفيء0581صنةسقرولدعالحجمظعموظبنمغامىهوشاكربن

فياالرثوكىالرومملرسةالىانتقلثمناصيفابمايوسفعلىالعلممنادىءفيهاودرس
والفرنسبةةلالهراللغنبنمعرفةفاحمبيليعريوصفالدكتوربادارةوكانتالربسوق
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مالكوالياصبيروتنيآلانكلراطلميةقتفنشليارقيراصبرثصاالمعانذةاليونانيةمنوثميما
3191شباط8فيانتقلالذيعطيهوشاجمنهذالومنالبنانادارةمجلساعصاهـاحدلوريإ

عتماذفااليازبهطيفناالشيخفىيتروماربيروتمنهاخروصهوبعدتعالىرحمتهإلى
مالكلسيأتىفيهكابرعئالقريضقه

المدرصةبادارةاليهوعدالألدقيةمطراندوماتىوسمالتيالسيدانئدبه681ألمطوفي
االقاركاثالثةألمدرسةفياذآاسنفتعينببروتالىدطثمواصدةسنةهناكفاقاتماالرتوبهشة

نيانثظم8681سبةوتيالنابغينالتالمذةبدبهثيرمنعلىفتخرئجارطنيةالمدرسةو
ئاتىالبمىبطرسباشرولمااكانهااهمكامنتكايةالسورالعلميةالجمعيةاعاعحسلك
فانشأمثوالهءعشرسنينشاكرشقيرمدةفيهااثتفلالمعارفدافىةفتال5781سنةوإنجاله

االفرنجيةنسكلوبيذباتاالمنبترجمهاالتيكانالموادمناتهاكثيرآونشرعلىدةالمبالفصوللها
منخالواكثرحاثىموغبعفهااالتيمةالجنانمجلةؤرفينفسهاوقتفين
أخرىمحففيذلكمثلولهتوقيعه

مىنهاخهاثرعلىينماكانالرجمةالفكاهةريوإندمجلةإدإرةإنتدبته6881سثةوفي
والتأليفبالتعليمالمعارفيخدمييروتفيبقيوسنينثالثالحالهذءيثفلالفرنجيةياتالروا
الساططفيتالمطبوحريةعلىالحضييقشدةبسبباالرتزاقسبيلوجههفيضاقحتىفةوالم

ابمانةمماهالألمهربةنصفمجلةانشاجثالنيلواديةالى981هفسافرسبةالعمانية
بةاللغوئقاداتواالاالدببةوالقصصيليةاوالرواياتطيةااالتاثمناودعهاكثيرآالثي

ممرهواالنعاللهامنهااداعلىعشؤصدوروبعدةالجليالمباحثمنوغيرذلكالشعروفنون
فيوماتالعلطباشتدتثجرابقعلساليفعادبهاالعنايةقليلنالزبمتهاضز
6981سنةاالولتمثرينشهر

فانهعشرالثاسعاواخرالقرنفيالسورييناالقألمحملةفواخثقيرمنشاكرويحسب
بطولتشحاللفاثكثييرةمووتركوعلومهمموتوارواحوالممربالهلغةمعرفةفيجمةكان

العصربةةالرقادتانيلبنانغصنلسانيهئابمنهانذكرباكتابةوتفننهالمعارفنيحمهيا
كااالشارنظمجماالفكارمصباحكتاباألنشاءعناتفيالعربمايياوكتاب
لهباتمامهاالجللهيفسحلمالعرببةاللغةفيمعجموباشرتاليفاالشعارمنتخباتكتاب
مقامدفىتنطويادببةفكاهيةجديةهزليةمقاالتوهياكمانادوارفياالنساناطوار
المعزيالعاليابيدبوانبطبعوعتيفيفوافرنسياللكاتبثاالمأالروترجمحكمية

عفعددهاينفصالقصصيةومنمىيليةتمثمنهاكثبرةرواياتوعزبوالفكررطبعه
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لقذببتمثيليةوهيالمهتديةالعلةةوروادآلادتاريخيةوهيسرارالظالم1وامهرهاافألثين

أكنيسةوالحقيقبةالشجاعةومنهااالفمارالثالثةمدرممةب3781عاممثلتالينات
الولدوالوفيبناالواظرصاالصبيةووالنسرينالوردووابنهالمحاهو4الحرطق

الينيمةواكناروقيةاالبيضةوالصغيرةيسةاودةطالمفهوجهلىادواصيادا

يرالصفيراالموالشريدالولدولوصالخجزاءويىالحبالغالمألوممأبيةكوالمس

اليتيموالشقيةوالفتاةالتقيةالفتاةاثمورشيدفريدوالوالديناكرامفضلو
وغيرها9تينالضرذيوروايةالمظاوم

3781وسنةوالبيانالمعانيفيأرجوزة8ألسنةفنظمصنائهاولفيالشعرفقوتعافى
يدةقمالننيىفمهرهومنورةالمذباالرجوزةاوالحقمموجزأشرحاوشرحهابديعيةنظم

اهداهمرصعبومامممرضديوباشاالسمعيلتبريسبةعشرينابنوهوصهانظالتيالهالل
جمزكلوب831اللسنةريمتاريخاتجاامنصدركلفيالنرموقدافساامبراطوراليل

حمنانبتاناتيتركبجمعتاذالمحروفااالبياتاوائلعلىووزع81اللسةمسيحيماتارببم
المجزينمنثمبنرالمدومنمامنبيتكنصالمهملةاطروفمنوذلكربةاربعةكأشتواريخ

صدرمنثمالمجزينمنثمالصدربنوممطبينمنصالمجمةالحروفمنوذلكمسيحيةوستة

المصدرةوااليياتنسيباالولالبيتبحروفالمصدرةااليياتجعلوفدلصدرجمؤمنثملمجز
ةفهماالبينانامامديحاالنيالبيتبروف

ربمادراكهفنيذراهلمباني11رافعهانتمجدأبالئهادكث
تبنهبممصراصمنةرفدهفىفإكرمالسعإلباوجفدمتئعلى

طريقةعلىفيهاجاريمالطرحمينالمحبوكالشعرمنايالمحبوكاتثنظيالقصيدةهذهوبعد

عددعلىبيماوعشرونتسعةمنهاقصيدةكلقصيدةوعشرونتسعوهيارئقياتهفيالحليالصني
الىالهمزةمنالحروفترتيبووبهينضيرالذببالحرفمنهاالبيتيتدىءالهجاحروف

بهذينالقصائدهذصذروقدالعزيزعبدالسلطانمدحفيفىاالبرالذهبومماهاااي

ملهماالمىاحديسبقلماذالتاريخصناعةفيالمبتكربنالبيئين
مثلثبنشرالنجحعصرصدقفيشرفاجنىثعكرفيبشزالسنا

عدلثمتمآخرألجملتسىلفعثرندىمرتذمرجاةفممتقد
8831لسنةلمجرياتارجوثمانيننهسةويتضمنانحرفاوثمانيننهسةمنعربهاناوه

صمةفكلقسماعثرثالثةالىبالنقطمقسومانالتيتينترءاناالتيةبالطريقةشرج
تاريخعشراثنابعدهمماواحدمعكلجمعاذااالولمنفيحصلتاربخمنهماءآخرمماممواه
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واريخعشؤبعدهكاواحدمعكلالثالثومنعشرناربخااحدبعدهكاواصدمعكلالثانيومن
تجمعثمتاريخاوسبعونثمايةذلكصلاالخيرمععشرنخمعةالثاتىالىوهكذاحتىئنت

إكافوابالصورة2باوكلجيموتجمعكلتاريخملعينصلىالفصلىيتينالبفيثاص
والشينينفيهماراصوتجمغلىتارتشطريخصلاولفيشينمعكلفيهمانونصلىدةالوج

الشطرب2تاوتجمعكلنتارفيجموعلاالخيراليتوداالتالمجزبنوميماتالباقيتين

الباقيةوالميمفيهماالموتجمعكلتاريخلالثاتىالشطرفيدابحلىمنهوميمالثالث
2فاوتجمعكلئاريخلالرابمالشطرفيوالفموجي3تاوفييماقافوالثالثالشطرفي

صدرفيوجيمراحصاالولالبيتفيوياوحايوقافعادوصفيهما2ياحلىسينصلى
واصدحرفاهالبدوناتكوراالنسقعلىاالحرفجمعوإريخجموعويمونتاريخصلفي
ايغريبةاالتفاقاتمنوهذاتاريخاوثمانينكسةالجميعوجموعنمتوارسبعةحرفيمراروال

الحانبنتوبتيمامحبمعريحانبنمياركسيرةاعنوا9681فهاسنةتعقيرروايةولشاكر
ثالثةيياتآوا3رقطاهاتاوالمخيفاءاتاواامعجمةالياتآوضمنهاةيهادبيةغرإميةوهي
فنبالنوعهذاابتكرالذياليازجيناصيفالشيخابياتبهاعارضالعاطلاطلصمن

وهيالشعر

طردحلهلولحرءحوالللصدحدلةهلحلؤوصل

وذوظدلهوعندوددهلدهزهخزللصذصدرة

رألللهولوهلهوللهمدريئئلحصورشولوصلء
مناولكاةمنااللفاظئقرأبنفسلمثجائقراطردالتياالبياتهذهالمريعالجناسمنوال
امامكترىبلبهاكاماوهكذااالؤلفيتألفتيكل

غرايوهاصحبيبيقيآرا
هيامىلزاد

اماياثتياقىحفانى

مرايغراميامامى

منعلىكثيربنففاقفيهابرنرالتيخابيةالواالساليبالشعريةونالفتمنغيرذلكوله

معمموحرفعلمهاحرفاتي3معكلةومثهمنهاكةالقي2منفطةاحروكل1
ذكضاصصاووالافيدونادواكالدالمماوالهافيقطةالالذىموالعاظلعاطل

ضيافالبحوالواواهـإواواألموالطاهـواداداهـوالىوالدالاطاةوميحروفنيةاالثمافىمنوايى
مماكنبرانهبركبان
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الفنتينحكاباتمنمختاراتعزبماعبداليةالاالشحارنطوقدوالمؤلفينالمنشئيننوابئ

والطلبكثيرالفعفنلبزمنمنافرخياالشرقاثنتم
بالحقسالفبغامضممابتيومخبرةابواكلمينهـا
تعمببالدناهافاستةثارااشقرتالممترقاثارنافيبعد3ن

االدلبعنالهزليبرتحهالشتحكممنالفنتين7جاماذاكمن
العربيالشاعيعبةيقصرفشاعرآالفنذافيايدعانكان

وافرأينأنصمنهفاحرزالموسيقىفنأصولاحكمفانهابفتاالجميلةالفنونمولغاببعضكان
ديوانفياشعارلجعتولوتكافبالارتجاالالثنعرالخاطرينظميعصزالذكاشديدكان

يزلولمواكتبتابفيورمبعضهاانعلىمحمينمجلذينمننحوآلنلغتكأوص
ابياتيعضمنهانوردعمماهبقصيدشقيرفارساخوهرثاهوقدكيرممابوعاكثرها

ليخدبليغاغيرجرخابهاجرحثاهعيلني
طلىدجىكاسيةدواالرضامىكاسفةدعليهسفا
ظليبالنبلزندنداشواداميةالقضلعبنيئوال

والعملىالعلمإبحزناعلىليلهانبراسولاسف
جملسكلىمنةوامشحكتغادرةاالقداربيماعبثت

االجلىحةفسهواستمهلتةمقاعدهاستوفيإنهولو

االوليطةإلمنجؤعلبعثرباتهلمبماالقى

االسلىمنامفىبيراقيظفبرآالهدىميدانخاض3
ظلىومنندرتظطةميتظصتالتيالتآليفوضع
ليالرسهدىترسااليحعكرألكلرمحائلوله

المثلىفهبنادكلبذهبتالتيالمقاالتوله
غيرمثتحلألبديعادالنثريرسلىلفالشعرش

مرتجلغيردىوصواهمرتجلوووهفيهفيصيب

جملفىمرصعةجمآلفةالشريروالنثرمثل

منتقلخيراييعنامضتقألللهباشاكرآ

الوجلظلمةفيغادرتئيوفدباالماتركاغاك
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الثالثالباب

بيروتمدينةعنخارجاالعثمانيةسائرالبلدانفيالصحفأخبار

07812181

االوللا

ومجالتهاالقسطنطينيةجرائد

لالسالم

عيداللهبنجيرائللصاحبها9781تموز33فيظهرتادبيةسياسيةاسبوعيةلجريدةاسم
العساليراعهنسيجمنقشيبةحلةوألبسهاالسيالكلهلنفثاتالعنانفيهافاطلقالحلبيدألل
السياسيةآرإءهبهاينشرالذيكانالتونسيباشاخيرالدبناالعظمالصدرمنبايعازانشأهاوقد
إالعظمالصدرحاللسانانهاوغرفتإمرهافاشتهراالصالحطرقفيافكارهصفحاتهاعلىيذيعو

فانصرفتخالصعبداللهيسمىلرجللالدال2جمهامنهاالثامنالعددظهوربعدواليهالمشار

نوردالثالسبيلوعلىفانقرضتالمددعنهاباشاخيرالدينوقطععباراتهالركاكةاالفكارعنها
الواحدبالحرفوهيباشااسمعيلالخديوعنولىاالهـللسنة11العددفينشرتالتىاآلتيةالفقرة

دارالىباتىإونايونيفيمقيماالشتاهذافيباشايبقىاسمعيلانكانماتحققاالنلحد
مدةمنذالنهااميركانفيالثيداراليسكنالسعادةدارإلىجاءواذاآخرفكاناوالسعادة
معاشاوالمأموربنالخدمةمنفيهاقيمينللذينعينتانهاحقالمصريةبالحكومةمختصةصارت

داررفعتيشترياناليقتضيعليه7فبناليراالفثمانلهاتعميراتمصاريفالجليلزممامع
سمعناولقديعمرهاوالببكفيالكاثنيةباشاممعيددإراوإلنهاكبيرةالخليجفيهيالتيباشا
مريضةتزللمالثالثةحريمهوانالخيلمنرامماومايتياشياءمشحونازاباةمصرمنلهلارمإنه

كالقنونمدرسة

حميدشئهالمة0031رمض388151االولون3كا5فيظهرتفنيةكيةمجلةعنوان

الفنونوترويجالمعارفتنشيطغايتهامفيدةمقاالتوتنشرتينمرالشهرفيقدرفكانتوهبي
231م
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بفخهافباشتركتالثيالعثمانيةالمعارفوزارةفينصيرأكبيرمالقتوقداانوااخنالفعلى
عمرهاكنالثانية4اافيالمجلةهذهواحتجبت8الرعيةبينالعلملشانتعزبزأثنى

ألاالعبدالر

يازهااثلصاحب0031شوال38863آب93فيبرزتسيامبحةاسبوعيةجريدة

فىابللسلطانءبدالثانيوالكافيالعاليالبابفيبيةالعراللغةترجمانقدريإحمدومحررها

رخاموالبيثينبهذينحينئذاالستانةنزياالعربأدبااحدثازقرظ
سدبدفولجماتانااذالجديداالعخدالنشرمزنا

اطيدسيراالعندالويشخارلواجيهكأوانةقال
ربة0031سخة

ووالشعيضضةالاروضتالثيواءفانجمل9ازلدىالجريدةهذهظهوروافقوقد
فارسباحمديقتديانقدرياحمدفارادالمصريرالقطالموالعحةرمحيفتهباهمالماحبها

جريدتةواحرزتوالمالوالسياسةوالجاهبالعامافيينالصبينالمعلىالقدحنالالذيالشدياق
منشىءيخدملماخوفيقان3ورهباالعالمفيالعربيةءمحفاسائرعلىالمطاقةالسيادةنئذ

االكأداليدهجرتوعاثحياتهادوارجميعفيكأالجواصاحبغدمكااالعتدال
اوصعيحةماكياراالجمالكانتوقيووناتهبااحمرضلجببىوتعطلتسضينض

اكتاباقالبمفيلتبارىميدابموكانتمدقبكلوالخارجة4الداطاالنباءتذيعمعتدلة
ابرهيمغوالالفاروفياسرياباعزتكاحمداألجماعيةواواالدبيةةوابةالشعراحثباأ

رحروقدالجهابذةمامنوكيرهمالواؤمياطيدعبدوالغلمألويإالمجيىصرالنوالىاالصدب
انشاداولءفيميماالمددأكثبرةالطويرانيباشاحسئيحسنيفى

كناأاالبر

وجريدةمجلة

4881ابار83بتاريخظهرتفيةاظادبيةزراعيةيهةصناءقيةكيةدينيةبئهياالنسان
االممبوجمغفيتصدرتبمالطويرانيباضاحسنيحسنامتيازالصاحب1031ثسبانةغر

ونشرتمنهاالدينيةالجماالطولجةبالمقاالتوطالحةبليغةبغبارةبكتوبةة43فيمزة
مابعدخراالبهاد51الىعاثتوقدالقاضلابقامالنسرالدهريصفحاتهاكتابعلى

الىعادت3031الثاتىجماد5وفيآاالياااستدءخالسبابراحتجبتأعد91منهاصدر
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أونيلالعمربماالبناهنامحةالحبممتوسطةاتثمانيمنمؤلقةجريدةبشكلاسبوعيةالظهور
االلهايالتهذيبثمالحسنمقاماتامنشوراغاتمومنالعرفانوروحالحكمةمنماحبها

معنةنواحميفيعاحبهاوفدءطذلكوغيرالجريدةءمفثيقمثهاالساليالدبنضدمةفي
بهرهاكلستأتىاصدرمحفابهيرةوهناكفجإلليسكنالمصريالقطرمافرالحماعند0981

حالهترجمةوفياماكنهافي

كألالعلمكوكب
صفر58132الثانيكانون31فيصدرتخة33ذاتالحجمصغيرةإسبوعيةمجلة
مغاالولىةاللفظزسمتوقداللبنانيوابانادربنبايرهومحرامتيازهالصاحب2031

جريدةت4عدتوبمروهارايالثانيةاللفحظةفيهداحلةكبكاثكلاسمها

والصناغنونوالةالعاومفيحمثتيوكانتاالميريهينالرساينروتيةاليالمنيرالصصجءوكب
ذمئماتركيمامأحممئهالهالجقدللفائدةيماوالتعقيدمنليةظالمناليبةقربارةبهالمعارفكافة

مباحثهوجودةصفحانهبعددالعربيالقسمعناليقلىألتةص
مىجزفيصضوفهنعلىوتحافظالنساءعنتداقعانهاكانتالمجلةهذهمميزاتومن

تصذتالتيإالولىبيةرالابئانهاونظناالكاليافكارفيااللكاراءرنرعضوانتحتاجزاحمها
اليتينعلىالثالثاجزفياطلعناوفدمستقالبابملهاوخصصتالنسائيةللمباحىواهالفي

الشاعراحفيدعافشطرضممهالعباميبافرالمستكنىبنتالوالدةنظمتهماالذبئاينورالمشم
قالت3اامعرفةالىنتوزقلمالتى05مالبيغة

القدودهرماحيعدماصالتمنالحشافيتجرحنالحاظم
الخدودثمحرحمولحظنارهيةويخشاحفقلبتا

الحدودوراعواالرفقصلواواسفبذااافاجعلحيرحرحبم

الصدودهجرحأوجعبالذيفماالهوءثأرطلبجميعنا

لاصمالمام
مسيحية5881لمجرية3031سنةالصائهفيعاحالحاجانشاهاأسبوعيةسياسيةيفة

ورةالمذالمدةفيتحريرهاتولىوقدبئعطيلهاصاحنهاعلىفضتماليةالسبالبيرآوقتاففعاشت

ابىهيمظهورهاازخوقدالذكرالسابقةدأاالنسانجريدةمنشىءايطويرانيباثماحستيحسن
البيتينبهذبناطصيكرامهبطرسالمعلمالثماعرنجلبككرامه
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لديم2الوفااهلباطابقدأونشرهاالسالمحيفئنانشرت
لجمالئمالىادثةينلوصمورخالمجحباظبرضنإن

3031

جريدةمغبدألدأللجبرائيللخالهالجريدةهذهبنسبتهحمصيبكطااخطأفوقد
وفهسارفامجمعتاذاهاعضرالمةالمجتتاريخذلكمنفعذدبهرهامرالتيولىكااال8السالمثأل

الدأللثععرفياطاللالسحركتابراجعوالنبيهالتويهفافتضىاالبجدية
331صفحة

لالحقا

النصريحيىماالة3031إالولربيعغرة581االول8كانونفيظهرسوعيةإبمجلة
اتالضيسيمابةوالدنيوالديبةوالمطابىواالدبيةيةاالمياحثعلىلكانتالسالوب

اتوااحومبادابواالولحقاتيماتمدنواواحكاءاوالحبموافسامهامجراهاكالحكةجمرىوما
يحميعيئعلقمائهامنثاليهاواضافالمفيدةوالفنونالخاصةوالنصائحالعامةوالموإعظالمإعية
والمثاربالمذاهباختالففىوالمصطلحاتالموضوعاتبحسبيفاتوالتعرالحدودمنذلك

راالفتبادلنشرمامناالولالغرضكاناجنبيةاووطنيةحديثةاونتؤديمهيموالمعتقداث

االمةافرادبينالصناغوتأشيطارفالىكيمالىوليويخماالعثمايةالصضاربابح
إتارآظففانةزمانهبكوابلغعصرهاكبرثسراهمنالسالويالنصريحيىابوويحسب

عقدالجمانألعنوانتحتاءغرمقصورةمنهاوالشعريخاالرفيالسيماالباعبطوللهتشهدنفيسة
الىخانعثماناسلطانامنيةشرتاريجةخألصةوواشتملىعمانالطينطتارفيفي

اراصلىمباركبنصورالمظفرابوانظالنيللقميدةبديمووتشطيرلهوقفناوفدافانيعود
اكبيرومطلهاالرفايراحمدالسيدمدحفي

اكبرىالقحساءوالخضرةالساحةالىأسرىمنانليآلنافتيسرت
الخضراجبهةةدوبلأريمزعلىمثقلةالسيرحمولوحطت

قائآلاليهاثمارالسالويشطرهابيتا13تبلغوهي
راإالمليلةفيالقربمرنالبمنامحرىمننفغاليالناقثيمرت
والحضؤآكبرىالقعساءالساالىتئقاءالمطاياعنهاخطومذت

العذراتلضحسالقومرحالمحطكلمثقلةالسيرحمولوحطت

الخضراجبهةدونةبالبيمةأشالىبهااألرافيواديمنئقلصغ
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لالحقائقثر

8881الثانيثربن83بوالعلومءرتالسياسةفيتتحثاسبوعيةسياسيةجريدة

الوحدةجمعفييوالىوالملةالدولةضدمةوغرةكاادهميكابرهيمومحزرهااشيازهالصاحب
اليركيةواالعربيةدمشرباللغتينصارتثمالعالمانحاءفيالمسينمصالحعنالدفاعنوصاالسالمية
يالحرفنصةمابةباالمعكندراالهرامبدةجموعنهاوقدكثبتسنبنونهعىنيقاوعاستمناصنة
االخباروافانينالسياسةواعاحوتصالخرفجميلةالحجمالعبارةبهيرطليةجريدةاواحد

ايضواليكبدجواسلوبةبعبارةارصنهمعنىوشكلاحسنةصيءمنكلوالحوادت
33باريخالصادر89عددهافييسوعيينالإلالهالبيروتيةالبشيركجريدةبهوصفتهاما

فاك9881الثاتىثشرين

اامتيازهاومحررحبلىااالسنانةفيالمطوعةالوحيدةالعربيةالسياشةالجريدةهياطقائق

الجريدةهذوتمتازبالقبولحظيتعودةخطةفبهااتخذالذيإدهمافندكالابرهيماليارع
مشربهاواعتدالإسبمنهاجهااالسالمية

كاطقوق

اكتورامتازهالصاحبوالريهةةالعرلباللغتين0981تموز31فيمدرتمحهريةمجلة
الدعاوىكاءمشاهيرمنامرمبكساإلاومديرهاوالطبوقاتىشهادعلىالحاثزمطربكباصا

المحاكاتوامولالهاكموتشيهالترتواتيالعادبةالحتوقعنتبحثوهيصططينيةافي
والمحاكاتالطبيعيةوقوالحقوقوتاربخالحقوقحكمةوعنالدولوضوقوالجزائيةالمدنية

كلاكامصكضماحلننحرثكرضعنكلمتزهةتفاغالمههةوالقرارات
الىآاعمالئنتقدالنهاكانتاتمرثالثالخكومةوعطانهاوالفوائدئلالىامنماراقواذاعة

الحإالوجوهلهابينوومقرراثها
خطهماصلىانهزااذاإسوءباالفاضلينإحبيهاالعدلةالدوائرروشاتهدكادواخيرآ

عدالسلطانفيءيداخكامنببمراعاةعلبهمائقضيالذاتيةمصالحهماولماكانتاالنتقادية
شرحذرآمنااللثةللمرةتعطياالبعدنشرابئوتوفيففةالملمجرووهينكراطراتاطيد
بينبالدفيالموملئالتطاقدممنأممريهريمةالىينتميرسامبكالياسومحزرهاالعاتجة
اورفاالىعائثهرحكثمالوجودنورابصروهناكحبالىالمذكورةالمدينةبواهاهاجرينالضهر

طنطييةالمدنجةرسامبكالياسجاءحينوجمدالحاضرالزمانالىفبهابعضهميزلولم
مناتهومحامنمعامالتهبصدقوالعامالخاصلدىاشتهروقداالضفالوتعافىفيهافعمكن
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طلبناوفداقاجمنالهاالخبالشرفواوسمةالىتبعضعلىوهوطشمبادثهواستقامة

لحبوكرإهثهاتضاعهذةلثنفدحنماكثابهذافينثبتهماحتىوركهحياتهبسيرةباانمنة
الثانيالجزءمنالرابمالبابفيصوصةمحشجمةلهافرزنافقدمطرالياس4ازميامااليثهرة

إحافياافصل

ومجألتهامثشدجرائدباراص

كدمشقك

احمداثيازهالصاحبوالتركيةبيةالعرباالختاق8781عامظهرتحةسيااسبوءيةجريدة
سطانثايماصاركاتبهحثىالدولةمناصباعظمالىذلكبعدترفيالذيالعابدباثاعرت

حكومةفيبيةوالعرالنركيةالخابراتألةرئيماسقدميدةرسيىنألدىوكاناطيدعبد
اصفحالىنمثروفدتائهااعلىحزضهالذبشالشالمؤزخباشاجردتواليهاعدعلىسوربا

شهورسةبخهارهاانتبعدووفضائاثم3وعاوعومفاخرالعربثرماالىفيههااشارفصوألكتيرة
6781شةياشامدحتالىاواليةصبأسندتولمايةلتواغلميرأانازاحتجبن
علىعاويكلمعوميماجمهافضدياسعدواشتهرالنتاةقىكياابطالداافندياسعدرافقه
عمهمنبدالالخالفةسيفوتقيدهاحبسمنمىالخمرادالسلطاتالنقاذكاجراغانقمر

أعيدالتيالجريدهنشرباسئئنافعرتحمداالىباشامدحتفاوعزالخلىعالعزفيعبدالسلطان
فيقدمهلرسوخرالاشهابمتابةافندياسعدالىوعدالمذكورةللسنةآبفيظهورها
فيلويسجبرانعافندياسعداشتركسوريامنباثمامدحتسفربعدوالعمانيةاللغةفواعد
بطرإبلسانفزالمبايامهاخرفيبنموقددمشقفيالتبغلىزيمدبرأعارثمالمحاماةفنتعاطي
هناكوماتالغرب

مقاوالترمحرذاكاذالذيكانعنصريكسليمفتولىكثابتهالجريدةمنالربيمالقاما
ذلكاثناءوفيالدستورالركانتعزيزارانيةواالسحاسيةالمقاالتفيهافنشرالواليةمركز
ادارةفيمفافاشتركااالمتيازصاحبالىدمشقفاضياللهنواالمالابئبكعارفاحمدانفس
انشآقانحواللذبنواصفومصطفىظياديبيدالىسنةبعدتحريرهاانتقلثميةاهذه

اضطراسهمسقعلعنخارخالملنةالىياتمأمورفييتقلباشاعزتاحمداضذولماالسنتين

7881سةفيعهدهاآخرالمطاننظامبالتصدرصارتالنيريدةدصدضاهمالالى
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عنىرميبكسليم
وشىودمشقفيالمثكاةولمالشامودمشقتومحررقاالضمرآةخلةمنشى
العربيةاةحهرالجرائدنيالعديدةاحماالتكاتبقاهرةافيالشتاءرمجلةالشرقكاعرآبدةجر

مرإآالضألقأل

عشوريوحبااسلميملصاحن6881الثانيونغرهخفيظهرتممربةنصفمجلة

بدونصنيرةحمة23فيجزءصلىجز3اخرالستةفيمنةيتالفإبتنشرفيكلفكانت
الينينبهذيناستهالتهاوفدالحكومةطرفمنإقياز

والمغاربالمشارقمموربهالمجرإوانظزعاحآمرعاال
اثباامراةلكفلادنصتيلظهركلالمرافني

ئتجاذبرواياتإحدماالمقالؤاتحةفيماحباهاصرحفبنكاعلىالمجلةهذهكانت

كازفيصوببحثعبابيخوضصوالثانياملمواالةكاهةبخاصيثيوتاواالدبالنوامطرفي



اثرصدوروعلىوالدينالشاسةخالهااحربشذرةظفروإينابهترهابدرفازلحيماشاب
بحجةبكسليمصاحببهااحدعلىمتثدلىشايةاصتبدادمالحكومةعليهاجمزتمنهاإالولالعدد

بعدوتحريربهالختصوهومنمااالولالمسمافيينشرهاالتيالمقاالتفيالقرانىيتحدانه
بكممليمنالثمالخكاممظالممنرآنشرهاصاطرادعنأضرباالتبرئةعنانجلتالتيالمرافعة
واليباشاناشديدكلاالضالقمرباسمومجلةالتحادباسمآلمطبهبتأسيساميازا
داراصاستئنافدونحالتالوقتذلكفيالمطبوعاتكلوالمراقبةالتفييقةثدكنباسور

اآلنالىمطويةفبقيتالمجلة
سنةؤلدفاناالسوريينالشناننوافيمنريعنصحبابنروفائيلبنحناشريكان

مرزاجورجمعدمشقفياقثيلبفغواشتغلبيروتفيالبطريريهةالمدرسةفيوتخرح2681
وهناكفباريىومةشالى7881سنةفكاكمالنيرسالمطرانخالهمعسافرثمارمانمنمدة
ئيماتانمىالالذهبأيوخاالمديسامدرممةفيبيةالرداباالوبعقمالطبيدرساحذ
وقدبلغاءكتابهاومنبيةالعراالخةفيبارعاكانسنةوعشرينشعن0981ادار31في

شركالهوىروايةتالمطنوطمنولهياريىفيلهعضوآاالسيويالعلميالمجمعدانتجة
اكتبةيثرددكثيرأنصاالدبيةاآلثارمنيرذلكوغالمحبينشقاءوروايةحأالهوان
مصدرنشركزاسوفاتيمابعدوالقديمةالخطوطاتبعضونسخللمطالعةباريمفياكبر
ثرهومالرجمتهوحايربرمى

العماثالفصل

طبجراثد

الممهباءثر

وطبعتعطارهاشمامئيازهالصاحب81ال7إيارافيظهرتالماحىعامةإسبوعيةعيفة

واشتركوامقالانطونبنوميخائيلاكواكبيالرحمنعبدالييماانضغثميةالعزينالمطبعةفي
والووسيةالعمانيةالدولتينبينالشهيرةالحرباوردطافىكلظهورهاومادفدإرهاافيمعا

الثانيالعددظهوربعدووالخارجيةالداظيةالحوادثسائرمعالحربهذانباتنشرفكانت
مقدمةفياخبارهامنلميوردوقدنشرهاأعيدثمحلبوافيباشابامركاملتعطلتمنها

جمأاكواالىحمتعدلمنشئها9781تموز53فيعدرتالثيالحلبيةاالعدالجريدة
نصةوهاك
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ثحوزحسنوجعلتهابامانةضدمتهاوقفتالتىثهباءالاصدارجريدةكانذلكعلن3بناود

مراتثالثفعطلهاباضادولتلكاملالسابقالىانياضطهادأصببثغيرانهاالحموممنالقبول
انبالقولإنبابمنفيووامرهلمثهرةالتعديهذاتحتاوقوباباسلبسطجةطنرىوال

صدنيجهدهمقاومتهسببعناالنسانيةمحكةفيسئلاذايجيبماذااليالمثارالوانيحفش

عةبدعجوابمنلههلعاوادمادواضرارهمبهالقائمينومعارضةالخيريالمشروعهذا
التعطيلفيباشاالنكاملالحريةاوةىمنفطرتيمافيمااألليسببالىبانالحقالحم
ةالمحاووماعترافيشأأثمالضابطةمراقبةتحتووضعهاالمطبعةبالحجزكلاوألامرالثالث

استبدبلةالبراهعلىاالستئنافيةالمحكمةبئصديقايضابعديعحلأإنهبراءتهاكافياالبدائية
لهاينذلزالالتععحريفهمنذفانهباشالومظهردولحفرةاماجدآغريبةبصورةتعطيلهافي

وجدتانباعامصزعالحريةوامتألكواطايةةلمساعلىوالوعدايقوالتشوالتنشيطعواطف
منمتحاشيةغيريراهاانيسزهالتديداوالتبخيهيقتضيمانفسهدولتهآتواجرااعالفي

ضامتالنرصةهذتغتنمانعنالمواءبعضعاقها4الشبهااخإلبمكونناساعقدكندص
االعتدالذلكفيامقا

ألاالعتعاللك

احمدالثيخابنالرحمنعبدالسيدلمنشئها9781تموز53فيظهرتاسيةياسبوعيةمحيفة

ونصفهاالعربيبالمسانمطنوظنصفهاوكانبمرهاالمازالشهباهيدةجرمنبدآلاكواكبي
علىالرصاالضصرفيهميظبالذبنبواليةسكانبينلنوإئدهاكماالركيةباللغةحراال

نصةوهذااالقتاحيةالمقالةفيوردمماهفيتضحومباحثهاوءرضهاوعبارتهاخطتهااماصوإه
الواحدبالحرف

بعدومنقيلمننفسهاوواخذتوقدحيثهمنصالشمهياءهياالعتدالانعلى

المأمورينسيئاتواورتاتاالجرانتنرحممناتمناالهليةالجراثدوظاثفملالقيام
دإئرةوتوسيحقالظتهذيبمايقتضيهونشركلاالمرأونيمساهيالىالبالداحتياجاتوعرض

انيمونسلىباخالمىحممةاالكدالكلكونباووغيرهاوسياسيةكليةابحاثمنارفا
متشكرةالالتبادرطيههتوأئقصيرماوقعاذاانهتعلنمقامدهاجمغفيمعتدلامسل

ألومالعهمنوالىالالقنولحسنكلتحوزانلمجرائدمايموناشرفالنالمنبهينافضال

وحتراالمشهوربحريةصاحبهاالناحيامطغفيالجريدةهذحياةسراجوانطنا
الحكومةمايقتهفماالصائبةإنهوارشادالسماشةبمضاباتالخللمواضعكلالحكومةينبةالوطنكان



اكواعسنصيئاالنشرياتهمنالدولةحرمتكاوهكذااالعتدالتوقيفالىضطر
ماكتبئهكوالاالفغانيالدينجمالايجادهافيفسالتياالساليةامعةنزاعبألالحيافى
قالتا31انياكاكانوناثاريخالبيروتيةالعاملرايايدةجر

ةاخذوقدونبزدفيئطرباالخثايةفيلسانهذالقةحفقدكانالكواكياما
جمعيةلمبباسمصدرالذيكتابهفيطوالهـشرضافشرحهااالسأليرفىالمؤعقدفياالفغاني

العالملةطنابهباملورومفعقدهنجملمالذيالمؤتمراعالاحصتاباهذانوضالقرىام
الذيالظريالعالمهوواحيالاالالألزمالدواءبمرمعانتياهحامرافومحساالسالقي

اظهرقداالفغانيواذاكاندانهدتواالىعيدفيثرؤلمالذيالمفالكروهوجةاالسالةلمبعا
االلدءالعدألدائماظلءكبياكوافانفيهاتاحتىاالسئانةالىيئهبماطيدعبدالىلالج

حالكومتهعلىتشنيعااداالمثصارعولهبداداالطاخالفكنابهحنىاطيدلعبد

بمالراالفصل

لبنالتجبلجرائ

كهألالجعبةك

نواحمبفياصدرهاالتيناالمامطبوعةالحجمصغيرةهزليةاسبوعهلجريدةامم
النوادرمنكثيراشيئاصننتضوهيبلباندرعونفريةفيالخازننوفلالثيخ3781سنة

ووإيضايقىضكانتعموقااظازنيونوالمشاغضموصمابهاهواشتهرالتيئفواألطموالح
جرتالثيالحروباخبارمععشرالتاسعالقرنفيلبخانابطالاثحهربككرميوسفحوادث

مطالعتهاإلىينهافنونالذوقاهلنجالمدكورالجلزمئصرفاولباشاداودوبينلينه
مهافليلةاعدادصدرربعدمنشمهاعطاالوقد

بنفياضبنحعنبننوفلبنحصنبننوفلبنصنبنؤهاقانهالننوفلاؤلد

فرنسابقنصلحصنبزانوفلالمميخجدةكانالخازنمركيسبنابرهيمبنخازنبننادر
كاالجعبةصاحبتلقىولمحدديراللويزةفي371سنهالتامالذياللننانيالجمعكاتببيروت
الحبيبيوحناالمطرانعنالفقهعماخذبمثوليكاالمسربانديرالشرفةفيالعلوممبادى
واالمئقامةالترإهةمثاللكانلبنانمحامفيمدةالقضاءؤتؤلمنالمبنانيينالمرسلينجمعيةمنشىء
5091الثانيتشربناواخرفيوفاتةوحفتايامهاخرالىاماةالمحفنزاولالقضاءفىكانوبعد

وتولىبمرامفندلمحيثدرعونفيراسلمسقطالىزنقلالسرطاناؤهرضعلىببروت2



3هـ3

كرمبكيوسف
عشرالتامعالقرنفيلبنانجلبطالاواثهروالقامالصيفعاحب

مشكوروكانالطوائفصائرومطارنةواحبارهارونية111الطائفةبطريرلثهروعنالجنازعالة
نصارىسبيلفيتدكركحئكراثاروالحدادهفتبالالشعرينظمالسريرةطيبإالعمال
ةمنوالمالمثرفوامتيازإتالبابويةاتابراواالسلطانيةالفزامينمنلكذتضحلبنانكاجبل
فينوفلنالشضقيقزنظديصمناكونتلدىباسرهاعفوظةوهيفرنساملوكمنلهم

ازيطرديانطونالكونتبهارفىقصيدةنيقةاالمنظرماتهومنمرارآوشاهدناهابدرعونمترله

وروتمينافي0091نيسان13بثاريخكريقماتالذي



اموباليصبرإمابتنولدمهربمنةليسحكملموت
وبمبمايقالوابلغحهحدجمادقدماوهذاص
ويندلثالفةيديبكيلمنرأترزوتفاتمخطببكق
يعذبالصابةمبرفالصبربالنتىاولىالصبرئقولبامن

وئقرلببهلقاإطياةذيفيارتجييعدمنالاريإصطبيهف
فتالبالصدورتهلدعلىديمأالعلىابنالعيونسكبراذافات

المغربئييالشرقوفيهحرخفالطرازيبنانطودطابكان
يطلبقيرئاعنيطولم7وملجايثالمستغغوثمنكان

تسعثنفعمادموعدتجدلمذوىفدرطيبووصنفياس
يتقلبفوتاسىوالموجبسعهمءنونهمعقامدفرما
الكوكبالرابفياسىواليومبكوالةريابرجفيكانفد

وحيددينحبوابنواسقةدلهوالدةتبهيهبلابمه
المطإليعزفالعليجزالجمادمنواذاطلبت

الغيهثفطاللغيبتهغابتاضمصرأدافيساانظثكم
تضرلبخثوالرااالضالمفوقظلهااثقلماكالتياسات

المنكبمحشماالالقضالمفعلىءسنزلتاذابمةهي
معذبوهوالملهوفوبنجدةوالتتىبالثهامهتفرديامن

ارحبمنةوهورحبفالمجرسدربرالكارمدررحوىبامن

اطيبمنةوهوعرفوالدلطافةوالنسيمتساوىيامن
تسلبذلىبعدهألجاةبنافلىكلفسابتغادرتنا

بوتعذذاكبعدتحلوههاتمرارةبالمصاباسىفالعيش

يندبلممماتكفيمحبكواالنبامئماحياتكفيمحكفدكان
وعسبتعددالخطوبدفيخطبدواحدليمىالغروخطبك

ويعطببالقلوصبيفتكفدفياحكامهفيرلدهرق

المشربنجضصرفاالردىكاسفأذافةامرخيرعلىوسطا
تلهبقلبنارذدباربطمصابهايمافيالنأصيضاق
نتعذبدلموتهآلدموعغرفيا7اراغريقافيكوى
بسكبعينىدمعضرفيوفىتحةاليكميياراح



عهربمنةليسجتمالموتقائآلللرثيمنامريثئه
أللبنان

تشربنغرةبتاريخىبعبدفيأأنشئتادبيةريةتيعيةسياسيةاسبوعيةيفةعنوان
لكانتالعهدلذاكانلبجبلادارةمجلساعضاءاحدإالممودبكابرهبملصاحبها1981االول

المصالحبواعطاالعيانصعلىفرفاالذيناؤنديبليانكوومهرباشاواعابعنايةمشمولة
لمنشهانتوبهيرابمساعبهماروفراجتريدةافييتركواانالحكومةومأموري

منهامدرقدكانالجبلعلىالخاممىالمتصرفياشانعوهعطاالالثافيممنتهاوفيكحيرةباعار

واالوامرالقضاثهتنشراالءالناتاللننانيةالحكومةحاللسانوكانتنشرهاأعيدثما68
فنالاليونانيةمانيةالعالحربائناءفياكثتابمنهاالخيريةاالبهناباتبمصيرمنوقامتالرسمية

االطلبكابرهيماحرزوقدجازيةاطالمعكلاكتتابومنهاالخصومةالمداليةالجلصاحبها
االلثكاالمجيديالوسامينحالثانيةالوتبةالدولةمشةذلكوفوقالمذكورةالكةمدالية
الرايعالعمانيوك

ولذلككانتنقالةفيهكدرسةبحيثكانتالجيلفينشرتجاصيةجريدةاولتعذوهي

عندفالحلمويوميتنشرمااالحيانبعضفيانهاكانتالمعلومومنلية14اشمةعظىفاثدتها
ورةيضدمتوقدوالمشربالمبدفيمعهالختلفيناالضاممنيخلوالالذياامتيازهماحب
وبعد1النفوسصالحفيثؤالنرإئزالمومنغريزةالديناخلعلعهاورجالهالدبنضوعية

االمتيازهاحبنوفيهاتطبعوعمارتبيروتالىادارتهانقلث8091شةالعمانياالنقالب

وسعيدزوجمرجسالممامنهمنذصثرالذبناالقالمحملةبعضذلكفيويساعدبقلمهايمتبم
عيممىواسكندرالخوريميخائيلوعيسىحنيكاتىوالياسطرادجرجىوالياصاليستاتى
لكانواهامدراواماالضاهرنقوالوالياصالثرتوتىالخوريوعنوبالمشعالنيونجيبالمعلوف

الثايبكوميشالسليمانبكوابرهيمفيصراالسود

ئهاصةوظوتحريرهابادارتهااغازنشاهينالمثيخامصتقل3191االتى9كانونوفي
اشغالهالىالثانيمنانصراقااالمتيازماحبمععقدهاشركةببمووذللثفيماشكينوالمث

يعملشاهينالثيفاخذالجيلفياالستئنافيةالحقوقدائرةفيكعضوهوظيفثوالميامالخامهـة
غروفهوواللبنانييقرأهاكلبانالجديربنشرالقصولااعمدبنويزالجريدةثأنتعزيزعلى
والمنادىيةالقوالحياةلخدمةفلمةوأعدكتاباثهفيارطبيةامةالشتجسمتالذيفيالم

33سنة0801عددلبنانةيدجر1



نفصبلعلىنيوسنأوالمصريةوريةالىفامهرافيالبليغيمامقاالنهذلكعلىنشهذلحرة
تعالىالثةشاءانجنهفيذلكص

اصاالفصل

العربجزيرةوشبهافريقياثمالفيالعثمانيةفاخبارا

الغربرابلمىبم

مديةفي1781عامالعثمانيةالحالكومةاعدرتهااتارجذاتركيةاسبرعيةجريدةهي
بالواليةوخصصخهاالريهةوابيةالعراللغثينفيفنشرتهازالعزعبدبامرالسلطانالفربطرابلس

فيتطبعالحروفتهةرةابىاكيكةيفةاهذهكانتافريقياتماألفياالسمبهذاالمعروفة
الرسميةفاوالتوجبهاتكسأللرحالناتواالوالوفاخاالوامرثرنعلىسوئقتهالواليةمطبعة

الىنههواعلنوا1191ايلول93القطرفيهذاااليطاليوناكأصبولمامةالعماحلطضةالفي

منإبنمهالمطبعةرخالتهاودمروالههـبطرابلسمديشةيالممداتقنابلاطلقوامألكهم
القائموتكانمشةبعينواراحدىعاشتمابعديدةالجرتعطلتاطبنذلكومنالخرأب

اسمائهمعلىالوقوفيتيسرلنالمالذينالمحليةالحكومةوريمأبحضفصولهابانثاء

ععاكهيك

جزيرةشبهفييمناواليةةسفا3خحاصمدينةفي81ال7مطرتشارمميآل4اسبويجريدة

تلكفيحكومتهمصالحوخدمةرهلنشراجالثانيالجدعدايسلطانخهاباذااهروقدالعرب

اتبهيرةاربعفيوالتركيةبيةراباالنتينالواليةمطبعةفيتطجنتبمالنائيةتحاعاالص
تدلكيكلفكانتعنارتهااماواكثرالقابمجليلمجرفصغيرةصفحاتثمانيفينصدرصارتثم
هذهتزلولماالخيرةيئالسفيقليالشيئاتحسنثثماالنشاءعباعةفييهابهاقصرباعرو

فيظهرتالثيوالوحيدةولىاالوهيمالسنقالمعاومةكااوقاتهافياليومحتىتمدرالمجعفة
إقدنالمبرلواالستعدادوالحضارةالعاممنضي3ليسواغلىنهاسالنالىاسعةالىاليةتلك

عاالالمجنالىترسلكانتالتيالعمانيةومةالحصعليذلكفياكثراللوموبرجعالعمري
معهمويختلفوننالسلغةويجهلونباكمصالحوءبملونالذاتيةم2مناتالىينصرفون

يحيىماموالاالدريسياشيخالبالدكازلمكوزعماءالحكومةبينالفتنولذللثكثرتمشربم
رهماضراالذينالربامراءمنوغيرهما



ت52ال

الرابمالباب

ايثانيةاطقجةفيبيروثعنارجاالمحمانبينمشاهيراهمافيينتراصم
ا

طإل

الراجغريغوريوص4ثر
االرثوبمسالىومعلىرقاكوسائرانطايهةبطريرك

دمشقفيحاآلحةالنهمجلةسوموبيروتفيسابقاومحزرهاالهديةيدةأومديرجر

يهالصغرمنبالبادزمانيرماألبوانمااهليبينبقائيوددت
ممباالثرالعينآعنرغاعؤضهمعنهئمالعينخإنلهمفقكأل



احدىكهعبيهدفي9581تموزغرةناريخؤلدادحلىكنطوصبنجرجبئغنطوصو

المرسلينبادارةالثيكانتالبروتسثنتيةمدرستهافيالعلومبادىءفتلقىلبنانبجبلوفاثاقرى
علىولبنانببروتمطرانغفرئيلالسيدفقصدالىهبانيةالعيشةالىنفسهنزعتثماالمبركيين

سنةابار01فيافداكهنوتيةمدرمةتالمذةسلكفياالنتظاممنةطالاالرثوكسالروم

الذكاءفيإدةوكاذاقرانهعلىسبقالقصبزظعطيهشاهينالمعلمافيماشاذهاوكان8ال3
كاتبهوجمعألاياالمشارمطرانهفاصالحسنةالصفاتمنوغيرذالثالصالحهالسيرفيوقدوة

االولاكانون9وفيممرمنعشرةالسادسةنيوهو81ال5سنةاالول32كانونفيالخاص

درجةالىرقا81ال9سنةآب93وفيالنوريةسيدةديرببانيالرهباالسكيماتشح7781
بهعيةةواداشاالنجيليالبوقطغكناببهواناطيوسبغورغروممااالنجيليثماصال

ألةيصوقدلببانجبلفياالرئوكسيةوالمدارساكنائىمساعدةغايههـاالتيالوسولولعى
التعليمجمعيةانشأتولماولبنانبيروتوهاابرثميتينالىاالبرثيسةةبعدالجمعيةهذ

مدةوتحريرهاادارتهاالرجمةعاحبتولىالهديةديدةجر3881عاماالرثوبهعيمالمسصي
اكمانهنبلةطو

رجةالدابار6فيفاخعبلالشامطرابلسةمطرافيعليإكرصياالنتخابوقع0981وسنة
بعدانتقلالذيجرايهوساالنطاصالبطريركيدمننوت3ارئاصةرتبةنالثماكهنونية
االمقنياكرمبيهذاالرجمةاصاحبفساسفيهاوماتالبحطريركيةاالورلجيةالسذةالىذلى
قدكانمابحكمتهأزالالنةواجاللهمحنهفىالرعيةقلوباجمعتحقوالنشاطالغيرةلج
لهادتفاالجميعفلوبفيااللنةوالقىنجارصنرويوسالمطرانمعلنهعدفيالشقاقمنطرا

اآثارإالبرشههذفيلهضلىوتسالماوالخصاممحنةالعداهوانقلبالقطيعانقيادالرعية
مدرسةوامحهرهابفمملتنطقالتيالخيريةوالجمعياتوابماشالمدارسمنفيهاانشأةبماطلة

العصرفيالعلمرجالبمثيرمناوطنتاو7981ىال3981تمنعاصالثيكفتن
أكرصياحباراننديةالمدكورمنصبهمةظفيصتمزبهامنعشرعامماسةبعدوالحاضر

الواقعاالحدموصباحالثانييوسمالللشدظفاقابعليهمبطريركااالنطاص
وهوبدمشقاكبرىالمريميةاكنيسةفيعظيمباحتفال4صيبجرءت6091اب63في

اال43سنة571مدةعلييمااليوناناستيالءبعدالمنصبهذاتولىالذيالثانيالوطنيالبطريرك

الثانيتيوسموسوسبيريدونظعالىالقبرصيسلوسترسوسدمناي9981

االعتراففأيوالميموإورواالسكندريةالقسطنطينيةنينانهـاابطاكاستياذلكوجبوفد
أوكنهمغيريونانياصلمنالنهمااليهالمشاربسلنهاالعترافرفضواالشربركابانتخاب



902

يخ

برلملمح

رومانوفئيلميئ

روصيافياالماالقيصربةاألسرةمؤمسى

لهفارسلالساميةوفضائلهالشريفةنافيواوأقمهمالشركةبرمعائللهبعثواانيلبثوا
البطريركوجرءمجراه9091آب1فيؤرخايهابمالمعنىذاالقسطنطينيوكرالبط

ارجمةاعاحببحالحةالخالففاةوهكذاذاتهاالسضةمنايلويى93بتاريخاالورشليمي
المداركومموالفضلجزبلمنأوتيهبمااالرثوذكسيةاالنطاكيةةالسدزينالذي

الئعرفصةبوظيفتهاعالوباشرالجدصاعدعنلثحتىالىئاسةمقاليداليهئلقىوماكادت
ديرمدرسةسيماالالمعارفوترفيةالمدارسشأنتعزيزالىالخاصة4عنايئ4ووقدلالكل

ادارتهاوسقمةوبمسياالرالملةصاللسانجعياالثيانحمةامجلةوانثأالعثهيرةممهالبلمند
وطائيةودينيةوكيةوتاريخيةادييةآثارآصفحاتهاعلىينشرونشالذاصلدبةافاضلمنلجماعة
الدإرحذدانةايفمامآفىهومنالمفيدةوالمباحثبالمناشيرالىاعويةحينالىحينمنيزينهاوهو

مناحبارأالفارتاكراصيعلىورمماالوقافلطوحسنطرزاحسنعلىدثقفيالبطريهة

والالروحيةلسلطهالتابعةاالبرضياتالفئقادخرج91محمبةاوأسطوفيوالعلمالقضلذوي
يةالرعواريارةههلىقيممياثرافيال

تقامالتيالدينيةالحفالتليترأسرحميةدعوةإاليخاوالنهروسياقيصردعاهذلكاثناصوفي
اع42
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لمرورزابمالدكةحمةطبطرسبرجفي3161اليوتىاطسابقشبامل13إدإر6بتاريخ
الثانيكوالعدسواالقيصريالعرشعلىثاسوجلرومانوفرةانتنأةمنشةثالئماثة

فيهعحينئذمنشورنم

بطاكةبينوالروسقياصرةالعظاهاسالفنالبينالقديمةالثاربخيةللعالفاتظربالنا
يوسورغريةاسيداكيةانطايطريركنجبطةبدعوةالقيصريامرنااصدرناقدثينالثرقيانطاكية

سطبتدىءالتيالماكةرومانوفرتنااسعلىسنةئالثمائةمرورةبمناسبالدينيةالحفألتليتراس
ممأاا3عباط13في

جاللةممئلححانيإلىوالروصيالمجمعاعضااجتمعاالمبراطورياالمرهذامدرفال
يأتىمارواالقيصروفر

وروشاءالمطارنةانااللهيةاالصراربخدمةاالخناالتفياليومحقيةالجارالعادةان1أ

اكراماكأواصاظدتفياشتركوااذاالتيجانجميهميليسونيتيةواالرسمندرواالسائةاالصاقفة
غبطتهغيرالتاجيلبىفالوجودءمدةالشرقيةالعادةتتغاالنطاصالبطريرلثلغنطة

يةاكهخؤبالحللرسمثاغبطتهالستقالاودصعاالىالمقدسالجمعقبلمنخاصوفديذهب3
الستقالهواكهنةاالساقفةبخرجمحطةفيكلوكذلكبرجبطرحتىومرافقتهالدبنيةبالتراتيلو

عربةأاماوجمبعظيمباحتفالبطرسبرجباستقالهيجري3الدينيةالطقوسحسب
اللةبغبطثهضابلةتجري4البطريريهةعكازمالطالبطرصاكرصيارخدجمونكبطته

ايالقسطخطينيةبطاصوالبوزنطينالقياصرةببناثمايلةتجريماكانتمئالالقيصرعلى

يترلدالىسميةفيتالقيصرفيوجأللةالمدكيالوئاحالمننيةيلبعىالبطربركغبطةان
وثدذهبيعلىءرمقينيةالكاالححفاالتتوؤوبجلسالعظيمنفسيالقديسديرفيتهغبط

القيصريةاثمابلعند6لغبطتهصثجمدأثمينةذهبيةإطريركيةبدلةموعمكوالىارصلت
االولىالدرجمةمننفسيماسبهدرالقديىوسامغبطتهصدرتاىيعلق

لمطانالىقابلبالقسطنطينيةمرورهالقيصرولدىدعوةالرابمغريغوريوسالبطريركفلي

مخصوةسفيناودساسالىالسفرامشانفثمالمرصعالعماتىآالوسااهداهالذيالخامممد
سالرةعاالىانتاذارهوفياودماالىوصاشيتةلنقللمالىوسيةالحكومةلهتهااءكانت

المجمعمفوفاتوروساءييروسالجةثملمتهممقدوفيالخلقمنبالوفالموففغمحيث
وقدالشعبانشدترجلماوعندزالديميرالمطرانوسيادةالمدينةصرومحافظالفونائي

عدبدةاعوامالىتىنمةرأسهعنجميعهحسر

المطراناعليمعربةعربتهئتقدمنفسيماسكندرالقديسكنيسةالىؤلطبموكبتوثم
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وبيدهءكازضدجمونوالعيرواعليهاالتالصهـمنارفعاهـلىرهـصالفيوقماثبي3فال
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القحركطآلاصحمأنرسصالتيالفاخرةتهغبهمحكربرثم6حيبعبالإكلىكصخر3رافخمج
دهاصكربأتبرالثبصرلددمنباوراناأترئيومحلاصىادج4مراربحهأمحةإلوكلهالركواإلهـبرا
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الدبربابعنداستقبلوفدبقدوبإحشفاألئقرعاكناشإجرامىكانتحايتهلر
والصلبانالشصعطينوطهرنلينالئنسيةبالحللوالرهبانةالك

الديرتدرائيةالىلدثمليقتالالصليبلهوقدماالساقفةرئيسبغبطتهرحبوهناك
اءروصوشكروإصرتهالقيحراللةالدعاءررومرالقيطونافسإرجبطهـمطرانجانبيماوالى

الىذهبذالثوإمدالجمعباءضاءاتجمعيثالهيمالىدضلساءوالروواالساقفةاالساقفة
االمعكندراهداهالذيبيالذوالصليبثهعةاتتقدمهمالديروامامارهانبطرسبرجمطرانرمة
والياقوتبااللماسحمروهوبطرسبرجمطرانالىاثالثا

مدافصثيمبولصوبطرمىيسينفىالةالىكخيسةذهبرالظبعدااللنةالساعةوفي
االمراءرمنثوووالدتهبناتهوالقيصربحضورلمألةالضلةوقىاسرومانوفاسرة

غبطتهعلىإلموفدجثسالقيناثبمترهـالىتوجهالصالةنهايةويعدواالميرات

كباراالعياناسزواعضااالساقفةورؤساءلميهيرتهواالطنطينيالالبطرجمينممثأل
الروصاعيان

صداهارتالتيالعيدضلة1اكبرىتزانسيدةكنيسةفيجوتالتابماليومصباحوفي
منةلخيعربةغبطحهكباظهرايعدالساعةفونالثالثةاعةالهوفيورااقاعيالى

انطودوسيتواالرثهندروسخداالمطرانيادةجانبهوالىاالمبراطوريالقصرعربات

ومعهالصليبدلوثانيةبةعرعلىتومااالرضدجمونكبوقدغفرئيلريتواالركند

القيمرمقايلةعندالمنتياتيروساالعطيةيلبسانروصيافيالجاريةالعادةمنالنالمنتيات

وبفيقدفاعشربضعنحوواستووااالمبراطبريالقصرالىواتوجهوفدالرسميةبالصفة
عليهمللسالمالماممةرةاالمنواالميراتاالمراااثثافيقبلغكانف

يتينواالركندرندروساالمطرانوسيادةغبطتهودعاالياورانرئيسافبلواخيرآ

قرانمدينةمناجالىيوخايمرااتالتيمريمالذراورةتينأترانيدةامنيسةلهذقال1
لمجملو13وسيينكانراالىالصاكرانحئاثبجمغمنمحزمة3وراهذوكانتقديمآروسباتوطموحالى
كرالىسيدةورةاليهاسقىإصمهالجديدةالروساالبهرعاصةائأبطرسولماالرمعمهممحارفيطالنهمفي
مرشدإطمقرونمامارفيصاراطيندذوءنرومةفيطرسىالفديكنبتتبهخنمةأللهاصلبتجقظ

احضألوبماليهاموروبداالتمناسفارلمقنلايروركياصرةالنوسيةالىالمتلكةفاخروهامرةاي
واناءأثيبجصاميرأداهةعارجية1احمانيوئراالدينيةفروفماكشمهانحوناالمبرأطوريةاالكه

الثورةمرسطيتعذوكانت5091آطجرتالتيالعظيمةواطوادثاشهيرةااالجتماعاتمركزوهيالمدارس
بلدفيهاأتانثاالخيرةالسنينوفيميوالالدماهيهاوجرتإراءاأياتالىمبانيهافوقأرتنتاالهلية

فتنزهواافىصمةالطنسيسثطيماالسقةرباالثوغرسعهاغناءساطرسبرج
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روسياقيصرالثافينقوال

الاتالعادةومنصرأفبةفيماإستوىالتياردهةنحوولقدمواالمنتياتصوافلهإثما
اقيصراجماللةهةاردفيوكاناكسندروسميداواطتهفيفدضلاثنينمناكثرميهحليد

وكاناالمبراطوريةاالسرةافرادضبهواالرجاتهبئالقيصروووالدةالعهدووليوالممرة
وتالامامهاوانحتىاليهانظرهابطريركافرقعرزراءالصورةاءالهوفيعرثاليالقيصرجالسما

عرثعنالقيصرفترلجمراملجوسامالقيصرالىالتفتثمالاالستيبواجبترتيثها
كتفهفيالروسيةالعادةحسبلىوتطريركالبفياكهاءامهوانحنىالرإسفلهكاثواستقه

وافنيناالثنانبتيوتىايدهثماوآلالبطريركرأسهحلالقيصراوإ
ثمقالعرجافيالىمفعدعلىىانطةوابهبمخوالوصولبسالمةهنأهانوبعد

زمانمنذسمعتلهفالانالىنحتلفةمواضيعفيالحديثءمةوتابمعرثعهالعيصرالىاهدع
تتوصلانفارجموكوطهارتككاعرفوانيأراكانيرآخيتشواقيالمجطءالىعزمكءن
الطوةمليالعلىقه

وحبفلبكمثلاربفليعطكواكنموالييااخاطىرجلاتيوكاليطرفةال
مالمتضمنصالجوابهذاعرالسمعفالاالبدالىعرشكويوئدماالثاصقموايمانك
نوهيالهدايالهالبطريركفدماثمرىأتمزةالبطريركينوبلوتخشعئرالنيداود



المعهدانةوصابقايامنيرةذمعونةوابةثمينوانجيلدشالمةوالميروقع5االصليبشبة

باحترامالبطريركودء4بمالقيحرهديتهلهشرإغريريةشةواومنوبخورمحمبلو
زالمقابهذهشاكرآلدنهمنوانصرف

اكسندروسالسيدألترصوجيزالعبارةبيةالعرباللغةخطاتاالبعريركتألالمقابلةاثناءوفي
بطرسينالقديصورةصدرهوفيغزالرتمغدرجفىمطبوظالخطابكانالروسيةالى

القيصرةعلىوسيادتهغنطتهمنكلسلمثمإلقيهصرالىقدمهتألوتهمنانتاذاحتىيولو
البطريركصدرالقيصرعلىعلقوقدبماايدبقباونالجميعفكاقالحضورعائىوعلىالعهدوولي
ليوضعبالماسممرصذهبياصليتاواهداهولىاال2طبقئةنفسيمإسكندالقديسالوسام
الالطيةعلى

بخدمةالكاتدرائيةاكنيسةفيالبطريركقامبيليةاليىالحتفاالتاإياموهوآخراذار9وفي
باللغةلمقيصردعاانةالعربيةكابالمغةيفساكاالنجيلقواانهيذكرومماااللهيالقداس
ميىمم0053حضرهاالمديمالقصرفيرىبممأدبةالىفصيتهطمعيدالنهارذلكوفينفسها
القيصرطمىوقدافينوالصينيوالفضةالذهبمنفكاتاالواتىامامائدة81الىطسو
وضوالوزراءالماممةاالصرةافرادثمرهاعنووالدتهيمينهعنيصرةوالةالمائدةراسإلى

الفكانتاكهنوتباباروساؤشيئهطبهالقيصرتحيطازاغاالؤلالمركزفيالبطريرك
فىثربدوةصشالسادسالجلمنوقائداننمعرعليهامرسوبمرقعةعلىبةممتوايطعام
الماكواالمرةالعهدوفيقىبوالثانيادتهوواينتهوقرالقيصرتحباالؤلةاتخابثالثةالمائدة
والموسيقفيبعدصالقلعةمنتطلقالمداغكانثالدينلورالبطريركنخبوالئالت
االلحالطباطيبذاناالتشنفراطوريةاالم

عدتجللهايسقلمحفاوةفلتيحهيرةاكدهامعاهـاكثرزارروسيافيصه4اقااثناهوفي

فيالبألدتلثيزوراناللهالهمةواذالشعبافرادحتىالقيصريرسقالمنالطبقاتجمغ
المقدسالجمعساتمنحرطسةحفماوعندالوطنيةاعيادهاواعظمالتاريخيةاايامهامجد
الدينيةالحفألتفيامامةولححملالمشقبالهالمجمعاخوحهلمالذيالمرصعيبالصااليهأهدي
االنطاصللبطريركجرىماصةظهذهالمذكورالمجمعالىالقيصروالدمنلقدمةوهو

جيلجيآلبعدذكرهااالريخيخلىالتيآلجظالاالحتفاالتمنالروسعاصىفياالرثوكسي
الحدمثلهابسبقلمالتيالسامهالخكريماتمظهرآصاحبمايزاهـالةرالاهذهوعندكتابة
رةالغاالثترونفياسالتالنطاركة

صالحووغيرةيتقدأاللىالذيلءبىطاهرامدوتارخجالصورةجميلالربهةاوعاحب
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2خاصبنوعوقدأحيميبالتونظمانثرآفجهايمتبالتيالعربيةاللغةفيوهوضليعرعته
بوسفسيخاترتلقاالذبالفرائض2سمااليخوالثاروالرياضياتوالجبروالمبطقمهالة

وفالوسيةوالىالريهةاباللغتيناإللمامبعضواليونانيباللسانمعرفةولةبيروتاالسيرفي
بعيدتهنئةنفاعرثيدالشيضالىطرابلسمنارسلهماتاننظمومنحداثتيمامنذراك

وها981هعاهبفاتحةوالمالد

الجدبدهنابالعيدوالعامبالرفحيدقدتسهىلمولى

عيدوبعدعيدوباالسعادمطوافاكباظيرمافد

الروسيصرالثالثاسكدروفاةبمناسبةألقاهالذيالتأبينضأللفيقالهابينانذلكومن
بالديملجرقارلثالكادينكممألوالسخيدمعاقبرس
الصناجملالمدىطولببنهمالقظىدطءمثواةوبرد

بازنقوالجرجيلفهلموالحاضرةالمديةآفاتإببهاقزظابياتططومن

بمجازفانناماومالفيماآفاتنامبيضمتابالورد

بازنقوالجريومعالجماومشزتارسقاحميبافاشم
ماجمازالذيرضىلمتناأخرىااالدنياوفيفيبالحوفيتيالزلت

ةأهداهمسزةجراشوسالمحلرانعندزائرآبيروتفيوجودهوافق3191عامةغروفي
مطلعهافيارتجاليةابيايميهكتبالنطريركقباولةذهنحاقألالمطران

شكرانيسارتذضارتناالىبلطفكئمالمهدىبالقمكنبتلم
باخيزمطرانبلوالنبلللنضلآعاارافبامجظكماللة

3ول

لالعابدباشاعرثإحمد

المحزرينواصددمشقيدةجرهومنعثىاطيدعبدللسلطانالثاتىإلكاتب
ممابقالرسميةسوريةجريدةفي

نشأتة

ابئالمادرآغااعبدابنممرآغاابئهولوباشاباسمالمهورالهوهابيالدبنابنءيهو
كاالموانييقنيلةمرفعربيةعشيرةالينتميالمشارفةامراءمنالعابدإالميرقانصابناغاحمد

كاالحجازبةائلوبمرورلىإلىتتسبوهيوتدمرالزوربيناالمبادبةفيالخياموتسكن
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حيمؤحياةط
ةا

اابمحلبماطع

011ااثىث اءشزجمرفىا

01طش6تغخجمجي
اادممشه5

ةلبجكلعغكبرهـ

هااالىأ يملمج
هـأ

اهامالةثب
سكل68عخبصعماحلم01

ألإألضكيلمبم1كلىحممت

حيمألاباحمثمآلمهر
صألةع صح65فيهـبمكالبصع

كأطف8ءت

اىبااخءت صخةتتخوئكعكبمفىديه

العابدباشاعزتاحمد

البطوثاثهرفيالبساموضالىىافيكتابهالصياديالهدىابواثيخبمرالمرشيةكاا
الثامفيمرشيةا

العلومبادىءوتراشقدفيميألدية5581رية3781شةباضااحمدعزتؤلد
والثميخالشطياحمدوالتميخوياالشحمنالىعبدالعصركالثيخذلكابذةجامهرعلىنهحدافي

الرياماتمنئماوقاطديثواصولالحنثيوالفقهوالغشالصرفعخهمفاضذبدينطاحمط

اسانذةوعلىييناللعازراآلباءمدرصةفييةنكليزواالوالفرنسيةالتركيةاللغاتميادىوشلم
واخذالفرنسيةاللغةبهافائقنبيروتفيآلالبطريمالمدرسةالمطانتولثمهاتفيمخصوصين

والبيانوالمعاتىوالبديماليازجمبكالمنطقنأصيفإحمىعلىالعالةييةالمرالعلوم
احرزفاناالعهدلذلكالعثمانيةالحكومةائفوظفيالمتقدمينمنباشاهولووالدهوكان
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ليكرمىفاالعلعربيابرحاالرتبعضمتصرفابمونهانالىوئوصلبكببلىرئبة
ألرخواالشعدإدبمءامنفيبتوسمةلماكانسوريابمركزوإليةوطفةتيالرجمةماحب4انجا

اخذجثريهةاهـاتانقلمفحتعينكويمحثىالملرصةفىيزاعزتأحمدوماكادالمناصب
وقدابضماالعربيةواتاظولملمالقململىرئي3781سنةصارفهحتىارويددآروييترقى

لبراعتهالىميئسوريةجريلىفيوالريمالعرلينواتحروخئذالحكومهاليإتم
8781عاثوواصفةالصبطريقالمعارفضمةالىننسةبفترعتاإلفشاءكونفي

فهااشارفصوآلصثثيرصنحاتهاعلىثروقدوالوطنالدولةعنجهاداغالتيدمشىثزجريدة
اعواماالثعلىولبثددااربئلككهمننياللموضائلوعلومهمومفاحرهمالعربمافىالى
الجريدةكركدمثقمدينةعنربئظالوظائفلبمضوتعيناتمغالهفىتحثىشتى

المذكورالثاريخمناعوامشوبعدسورباواليةادارةلمجستعينكات6781سخةلت
ىالقدولواهبيروتوسورباوالفيالهاكمجميعكلعاممامسيطرآثموقالمحكةاصاررئيس

عليقمدانباشاكاناوواماباضارستمانالقوانىومعرآاولفطجمهاقتداربهتيومما
لماءالمنلفيفوقاماليالدنيشهرتةفناعتلباقجيلعامونشوالعالحويشدعان
الخاءاياتمامنولزأنظمامنهمخطهكلمائتفمنجموممتلهمواصدوالشعراواثهطواالشراف

اكريمةبالحجارةعرصعاروظاهرهااممةوتقثوايزهـاالاللبامنالمجموتضقتىوجعدالجه
الحكومةارسلنةلهئذوقبولهاعنفاعتذرقونيهواليةفيوظيفتهثلتعين9881منةوفي

سالنيكوالءظكممفتشماعام
غيرانهنافيةاالسئلمحيههارثيساثمالعاحمةئياليدائيةاءالجلمحكةارئيسصارسنةوبعد

اعوامسةمدةوايخلطةاالهليةارةامحاآكلمارئيسماطأقيمحتىذلىعلىشهرانيمفىلم
ونعباالطليممثفنياالمعوىالدطمعضالتمنفيكتيرافتدارآاظهرذلىلظوفي

981هموفيولةالدمجلىسورىفيالنظينائىةضوآمار1981سنةوفيدالهاميزان
الماليةالمجانجميععضوياتهايعهدثملهثرينلتالهكاالثانيالحيدعبدالسلطاقانتدبئ
السلطانبعنايةمثرآلعزتاحمدفكاننيةانأثوالالىفهالمهاجرخنهكلرثيعاومماه

جداليدمناتجلوغيرهميناالعربابناءاحديرزمألمالمترالهوعلوالجداواحرزشصةا
صيسهانداالشاكدوال

العثمانيمالباالطرأحتىوسلطانةدولتةيخدمسنةعشرألثاالخيروظيففيولث
مفينةكلالعاحمةمنحينثذنفرجمماهومشهورومعدمماجرىوجرى8091وز33في

يةمقكلالجسبمةالمصائيوتتابهلمياسةعواضفييماعبتالتإظالديوطنةعامواجبية
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آخركصرالىإهـدرمنيتنقلهوبلفيهلألقامةوصمركزآتخذيولماواللندنالىفنهب
باعتزالعليهاشاروااالطجاءالنشهالفصولاختالفبحسبوانكلبزااوفرفوسويسرا

السياسيةالعواملعليهااثرتالثيمحةالحوالةمراطاالشغال
العلميةآثارهي

واحسمواالنكليزيةوالفرنسيةوالتريهةالعربيةالمغاتتعلمالمترجمانالقولسبق
منيتصكصلمالتيوالحديةالقديمةااللسنةمغالمامدبغيرهاايضامولهكتابةنكلمااصولها
اللفةمننقلفانهذلكومعالسياسةبطريقالدولةمةضلىالطالنصرافهكافدرعدرمها

تارجمناالولوالمجلىباشافهيحسنلفهلموالدولضوقالعرييةكتابالىهريها
الثمصاالءوالفيالشرعيةاالحكاموترجمفابالتاريخفلسفةعلىولواالصباشاجودت

كانيسوريةجربدةوحرعهاجممرادمشقجريدةوانشاالركباالىالربينالناللمن
وانشأاالطفالمنلمانتينمدرسةالمنؤرةالمدينةفيوشئدالزمانمنمدةوالعربييرالؤحمها

المسحقلفيياونجاقاءهاتفهناوقابملها

الوطنبةأالر

صثىماداالتطريقمكفائةالعربيةواالمةالوطننيطفيبالذكرجديرةاعمالرجم
دونيقالمقامولماكاناالجنبيةاالموالاستقراضعنتسثغنيالعمانيةاللطنةكادت
التلفرافكانثنظارةانذلكفمنللقراءونبسطهلبالقيمخهانجتزىالنافمةمساعيهنشركل

مراجعتهرولدالغربوطرابرإسفزانبينبرقيآخطلتنشىءعثمانيةليراالف031طلبت

طرابلسالىبنغازيمنيمتد9آخرخطالمدكورحالخطتماانعالقهووفاضذالمنلغاضكثرهذا
رينوازميرواليةاعالمنمقهبربيندثأثماليهالمثصارالمبلغنصفمنبافلايغرب

وبينلينهاافابرةحريةالعثمانيةالمدولةفسهلسلكبالوقياخطماالغرببلطرافيننازي
الحملوبهذاواحدةمرةليرةآالفعشرةمناكثرالخزينةيكلفوافريقياثالفيامألكها
ليرةالفثمانينسنةكلفيالدولةمنئقبضالتيكانتاصترنشركةاستبدادخانقذها

بينتلغرافخطمامدتثمالسلطنةخةلخزباحاالرهذهفعادتغيرالىسميةالخابراتأجورعداما
الخطاعمدةجمثرتبرعالنةليرةآالفكسةاكثرمنالدولةيكلفولمالمنورة4والمديئدمشق

دمشقالخيرفياهلبهتبؤعمماخراالبالعضواستعانالخاصةاحرانمهاخشابمن
التلغرافيةالخابراتمستقلبمدظرضةالهنديةاقلغرايةالشركةطلبتالحينذلكوفي

هذابةإالرصصاحبارعيةفأبتهلجرةالسحمقحاالفضىوالشرقاوروبابين
العملفانجزاجنييةصيطرةمنتخلصاالخزينةةنكلالمذكورالخطمذنفسهالىوعدالطلب
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فذرثلنرافكانتالتنظارةانتمعليرةآالفستةرمنباعالخزينةيكلفولمشهرمنفلافي
فيالعظمىبريطانياسفيروراوقرتمثلإتمامهدوءليراالفوثالثينةبماالخطهذالعاخياج

فهاوقلةالعملقصرمدةومشنرباشماكرااطيدعبدالساطانلدىالقسطنطينية

انارادالقتالةإالوبئةجرائيمئخللىبمجرىتاتيهاالمنورةالمدينةالىالواردةالمياهكانتولما
اكثتايأفافتتحوالحجاجالسكانمناكحيربنبارواحذهبطالماالذبالخاللهذاصدآيضع
واناييبرافعةبخاريةوآالتصدبديةقساطلبهاوابئحليراف3انهسةمننحوأفييماجمعحني
منسالمةالمؤرةالمدينةالىوجرهاالقساطلفيعاليبامرماهبهاطبعثثمياالطرازعلى
لبايشرعماكادومازلكمناأخاقرا7ماالناسليسئقبهاامجارفيآكأالثيفذاراال
ملقاةنروعهاالنخاربةالتواالالقساطلفئلولمغلااؤصوقفطنايفارقانإضطزتى

الحجازيةالسكألحيفاوسائرءمالتفيءطة
فيفانشارأثرئمعةيانيةالئتجاوزمدةالمهاجرينلجنةرئاسةتولىانهالوطنيةماثرهوصن
وحلبياسورواليتيفياكثرهممهاجرالفخسينمننحوآافيمواسكنقريةبعينوارنيفلهاظ

مدرسةنلةطلخسينورباطامربضلخسبنسنشفى4المنورةالمدينةفيالخاصمالهمندشثم
بالقاهرةالشرعيةالمحكةوجؤاالسثانةفيمباوقافالمنانيهلهفوجعلاالطفالمنلمايتين
البرعتولغرماالحكومةسلتهااصتالمذكورةالمباتىانكااالنبنااتصلماوعلى

الحجازيةالحديديةالستىل

وإيابهمالحجالىهابهمذفيبالمسلمينلمالتىاالتعابيستعظمسنهإثهصدمنذالمترجموكان
ومهماتهاودابئنقلوفيالييلهذافيالسلطنةتنذلهاالثيالطائلىاالموالبستهجنوكاننه

علىعرضابحاثهاتمانوبعدبرياالحديديةالكةبانشاءروسياكومةفعلتهمايتثبعفاحذ
لتولدالتيارإاللهاوحثمالعساكربايديالحجازيبماالحديديةالسكةإنشاءوجوبإسلطانا

عائقيماواضذكلديةواالفتصاالسياميمااالضرارمنبالدولةيلحقوماعليهماهيولالحالةبقاءعن

حىونفعاامميةخريفاههاعمشرالعثمانيةالدولةفييتملماظطيرالذيالمشروعاذجالقيام
آلةوالواصددانقيدهفيبهنلماتالعملاشرةبمبلهواذنرأيكاتبهالسلطانفاشصناالق
االصالميةالشعوبعلىمقترعاالكتتابلواغباشاطعزاحمدفافتتحالهيستخدموردوال

االرضمشارقمننداءهجميهمفلبىالمساعدةفيبشتركواانوعلمائهااواكنياوامرإخهاوملوكها

جنيهمليونونصفمالبينثالثةوآمنفىجموعهابلغالتيارافرةباالموالبرعووقاومغاربم
بمدةرةالمصفالمدينةدمشقالىحيفامنيمتدمشكياللوونهسمائةالفولهطاطالمبلغبهذاانشأ
النرجمةصابرواوقدبذلكاالختصاعيونتحدتوقدبمثلهااالتيانالعقلرضوالوجبزة



ضدمانافيوالربودةاافغيةالباثركحتىالثماءبهقالمدهثىمنبهاقىلماقدرهق
بتقربوالراالقتصادوساثللهممحهلبحيثجمةضدتالجليلالمشروعبهذاالملين
احدهاالمنورةالمدينةمنخطينيمدكاالطمليؤكاناالتعابونوفيرالنفقاوئقيلالمانات

الحجازخطريممنإتمامهماثاصيمونوانالبصرةالىواآلخرنانعاهوةوممةالى
فروجيضطزاناالكاالظروفأبتن5والغابةلهذهالسلطنةاحدثتهاالتيالطفيفةالرسوهاومن
النوراليهاادجلرةالمنوالمدبنةخطتمتولماالرياحادراجاآلمالنلكفذهبتوطنهمن

وأريلاقالجيضياطإلىبانشانلعهدوقداليالدالعمانيةاثرنيلهحيذاكوأيمنالكوبائي
السلطنةخزينةهنواحدآداضماسبيلفيعرف

العترفواومقارقبو

عمرمنعشرةالخامسةالسنةفأمنذكانبالمرابمدارجنييترفيالرجمةعاحباف

صارتثموالنجابةالدكاءافيلوممالذيسورباباشاشاليرإشدعهدفيارابعةالرتبةاوألفاحرز
اومامحباالرتبةعامء189السلطانمنخهحتىالمزةخدةمراالنعاماتهلجئنوالى

العثمانيالوسامنالثماالمحىعيدفيلمتبريلثلديهئلينالمتهبينماكانعبداالولالجيدي
كأاإرصعالمجيديىءالوساموحازرببلرالةحئرافيالبريةالخطوطانشاءوولهةمكامرمعال

المرععاالفتخارإمبوعايهنعمواالمنورةفالمدينةشودمثبافاورواكويتوطاتمامهدت
الدولةعقدوزراءبعضطلباشةوفيااجربنانإلسرىالاعارالسرعةمنأبرزلما

تلكييمابهااوصوسائلواتخذباشاعزتاحمدفاعترضهمالديونمننبالداءفرك
انتهتولماالجليلالعملهذافيلمساعيهوآلقدالوزارةرتبةاليالسلطانفرقانجيرقركالديون

افصيةالمدالتينمعالمرصعاالشيازألبوصاممحطيهانعممعانالىالحطزبةالحديديةالسكة
التيالوساماتسائراماسنعناهبالالعثمانيهيةراالفتطياتالمداجميعاصمايلزوهووالفضية
منهاوكثيررسمهمنرظاههوطبقةكااءتوجميهاديدةاالجببيةولااليهاهليها

1باعدرنرةبعضهامنرسمهوقدظاكريمةبالمجارةمرمع
لهألصقا

محىللضيفاالكرامشديدقإالظىحسنالمامةامعتدلالمعاثرةلطيففدإمهورجل

العربابناءمننفعكثيرأالثانياطيدعبدالسلطانلدىهأوجفيماكاقوعدجسهلني
بوظيفةتعييحهفياليهلجأمنكلفسىلبظمنهماحذاوماردالحكومةفياوظائفطالئي

بمحنةوفازوالعامالخامىثنابذلككتسبويافتهكناءتهبحسباوومنصبالىترفيتهأو
اوقاصالالددانيمنوالبلغاءالشعرإءاغلجهوتواردتوالمللافيتراخالفمواطنبل
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اصالودرسالعفمطالمةفياوفاتهمغبيزانمايقضيمارميةايسيااةالجاعنزالهوبعد

االمورفيعليهيعولفيهثقةللسلطانكانومصرسوربافيالوإسعةبامالكهوالفايةاالمبم
الحكومةابمماهمفياالطألعواسعالحافظةفويالهمةعانيواوزفيهراىالنةالعظيمة
الذيالوزيرالعربيهذونبثويتعلقاصائرفيمالطبسوددكناومايماوسيايافضائئا
العمانيةالسلطةفي8091سنةالمعمهوراالنقالبفنلالخديثالتاريخاثفمفيمعهرةإحرز

إوصلتهاالديالحرجالمأزقمنالدوالةهذهخروجبعدلجلاولهالخكملمحستقبلنتركوكن
خطيبقولكلبهينةفتقطعالحاضرةالسياسةاليه

3ت

كالاكواكيعدالرحمنك
صبكاداعتدالوممأالعثهباءأجريدتىهـومنشىفراتجريدةمحرر

وممفمااالخرىبدوناحمداهانفالحبااتتانيغلبعديقتانوالشهرةالعظمة
الراسعةالثحهرةاهلبينلترىعظمةيألوالثهرةثحهرةبالالعظمةتكونتفترقابئاكثيرآص

ناواانماواخمهمفارغوجوتبعيدالىيدويءوتهرايخهمكالطيلغوروسبرتلقيهماذاتن



بهاويتحدثوااالسليقرأهاالصضلىنشرمحامدهمالىالميلمنعلبلطبعوابماالرةاكلك
فيغللهررةالعمنإجمنهموترىبيلالىهذافيالسماممياباوعربتحذونوالماليمففونوقد

حملىايهابنثرةاومحيفةفيعنةنشرذلكؤاذاقبةافيجعامنهاحبةلهاويمونغيرهمحامد
فيوخصوطاالمجاباياتمنيلتىبمائلذذوعلجهميقراءتليترنمواالصدفااالهلفيبهوطاف
والمجابماطرااألالناسمناليسمعاذغرورآالمغرورفيهايزدادالتيالجاطةبالدالبالدهذ

الحديثابآمنذلكيعدونوواقعصينالتقريعالىتدعوحالهولوكاتت
ةالعظهضروطفجهمتونرثرجالمنثرانيناظبينبمفحهيرعظيموالكلفعهيرءظيمفماص

دائرةضاقتواناعالهملظمنمواهبهمتظهروفدالعظامباالمورالتوااالسيابراهفاولو
مريدوهماذاعسوبىاصابهمفاذاالقليلوناالاسماءهميعرفالالشحهرةعنكنهمالوغبخهمالعمل
بافضالهموتحدثوااخبارهم

قطببواقام6131مصرسنةفقدطءاطلاكواكبيالوحمنعبديلالفهذاومن
واألخصاءررفااالصاالعرفةوالداحبذكرهيسمعلممادتهوغزارةىلتوممالعاحمة

مصرحىافداحممتطاالكهموفضالالمترلتهبعضاكادهـعصيقصرونأناسخاكو
تلكاليمونوقدقرائحهمثماراواقألمهمنفثاتمنفنهاينشرؤنابماانجارهمالصصناقلئ

ممةن5واولمكمنيمقلمفاكواحيالشهرةفينشرهارغبةالىبهءدونانماهيةتالمار
انبعدفةوالصعاوالتلقينباالليففيهالححيى3المبادىونشرالوطندمةالمطمنصرفكان

االغرإضيذوشاياتمنصعابمامورآوقامىحلبفيالعمانيةالحكومةخدمةفبوااممقفى
معألتومضفمضىاالجلفعاجلبعضكتبهممرونشر7نجامباديهلغرستحمدحتربةيلقفام

فيمنذاكاستهلكسبياالكافياستهاكوقدإالفغانيالدينجمالبامانيشيهةوهيامانيه

ترجمضها

واسةهرةثولهفروتاربعةمنذاصدادهمايهااهاجرحلبفيقديمةاصرةاكواكبيآل
العظاماردبيلامراءاحدالصفوي3أبرالىبانسابهميرجعونواالستانةحابفيرفيعومقام

ورجالالعلمامنبهيرةجماتمنهمونغطبفيممهاكوابهيةالمدرسةمخهاثهورةمآنارمو
الثييزوأبوهميالدية481رية5631نةطبفيؤلدالذياوحمنعندومنهماالدارة
اكبيرياالموالجاصعمدزصياحداكواكبياحمد

المدرسةفيالشرعيةمالعودرساالهليةالمدارسبعضفيالعلمبادىءالرحنعبدتلق
وغيرهايعيةوالطهالرياعهالعاومعلىووقفالفارسيةبعضووالركيةالربيةوائقناكواكبية

التيفراتتحربرجريدةفيفافمتغلالقلمصناعةالىصداثتهمنمياالوكانالحديثةالعلوممن



سنوإتحزرهاضممرمنوالعشرمةاةايهفيوهوالحكومةباسمحلفيتصدرانث
3هفيلنفسهامدرثمالشهياءسماهاإدةجرعطارمائممعبالشركة7781ايار01فيوانشأ
فتقلبالحكلمةبخدمةواشتغلوالترحيةبيةالعرباللغتيناالعتدالسماهاجريدة9781تموز

واحدةءنهابهيرهافيصفضلىيذكرونالنقدوأهلوحقوفيةوأدإريةكيةبمناصةعلىب
القولوحريةاالعألححبكاناكبائرفييظهرالصغائركافييظهرالرجلاقئدارالنوضغيرها
فتعمدتبهفوشواالعلياالمنامباربابلبصضذلكهيرقفلماعالهمنعملفيكلباديينوالفكر

ضهراوائلفيالوطنفغادرعلوممتهمنشيئاذلكيقللفلمامالكهمنوهجرصثمحبسهالحكومة
زنجتاروالحبشةفطافسائحامخهاخرجمصرثم7يخاافهيألدوطلبرية6131سنةعرم
مصرالىرجعثموغربيهاإسياشرقشطوطواكنز

ايشإلمهاانويبدراليهااحدبقةيىلمرحلةرجلانةكارهلضياعوؤأسفلهيذكرومما
رإءفقطعتوماوثالثيننيفماالجمالمتونعلىفاقاهالعربجزيرةاواسطفياوفيإنهوذللثكيره

يموناانفسىاالجماعيةالفوائداوالتاريخيةثاراالمناستمالمعةماندريوالالمجنفيالدهباء
مصرالىوعادايضاانريقيافشرقيداالىلةالرصهذهمنوتحؤلتخلناتهجملةفيمحنوظذللث

ا3سنةفماتفيهاينقظرلاصوكان

علىعطوناوكانثيكلفيمعتدألنالدافحغاالناةطويلالعدرواسعاكواكبيكان
بلدهبلهنهكان1المحريالرائددةجرفيوجاكااءالضعأباالحليونسماهلمحتىالضحفاء

باصطمنيأشحممنكمالمحاالىعثببواالسمطحلرؤيةنهارهمعظميلرصرفماةللموركنب
خمعفينوالمسالمظدمينعندافعوال

ولعولهالخصومعلىخمانيةااالكالموتاريخاسومعلىثرقالمتاريخفيالطالعواجمكان

وهوثأاالستعيادومصارعاالممتبدادطباخكتاباألينشرمهالموالفكتتاراناآفي
باالسالميةصكهوبمحمدءجدهالشيخواجعةءكةالذيالقبرىام7بهاببابهفيفريد

المميحيبمجلسهيستانعىالعصبعنجدافقدكانانصريلمفيواالسئهالكبجقوقهاوالمطالبة

اكواحييقرأترجمهمنورابطةفوقكلالوطنرابطةيرىإلنهكانالسواءعلىواليهوديوالمسام
فيبفضيميعترفبهبماعليطةوالواالاعالهميدرسوالنهفههذهلرمنوغيرماواالفغاتى

تراجممنكتاباالولالجزءعنالهرجمةاهذهنقلناوقدوالحريةالحقدوتأنالحقيقةنصرة

فليآلفهاوتمرئنازيدانبكلجرجيعشرالثامحالقرنفيمشاهيرالشرق
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ألالطرووافيباشاحسنيحسن

فيزماتوارئقاواالعدالكاوالسألمجرائدومحررناناالمجلةسىمو
ألالزراتوولكأاومجألتاليلجريدةثىومنالمهندسمجلةومحررالقسطنطينية

الماهرةكانيوكاالمعارف

باشاولابنبكمسحابنبكحمودابنبكصحهرابحسنابنبكعارفحسينهوابن

صشةمنالقعدةذي6بناريخمولدهكانبعيدعهدمنذمقدونيافياالتراكإمراهااكبلى
العلوميلالىنفسةبهشعتاثتهومندالقاهرةمدينةفياميالدية058لمجرية6621

منعارحتىولنرأشعرآفهمافبززواثريهةالعربيةاللحتينامولواحكموافرآنصيبمهافنال
وفداوروباوثرقأوافريقياااشفيكشيرةاتمروطافعمؤفيالمعدودبنالحنبةاعظم
بقولهننسيماعناعرب

وتعرثوتئركوكزتالنسرفر

ونقرثزوقاوتدربفتحرث

مجزبزضاحفهوأطرءوأعلربنو
أعرباجممإنوهوأفيبتأعرإنوهو

وتريهةعربيةمنثهيرةالصوأضذيحررفيالقسطنطييسكن0881عامنوايوفي
في2881ايار83فينشأواوغيرهازمانووكاارتقاكهالعتدالاواصالماالوهي
المصريالقطرالىسافرثماعوامخمهفعاشتجمريدةالىذلكبعدلهاحوكاالتياالنسانأل

ببكالمعارفومجلةالزراعةومجلةسا9ومجلةاليليدةجرمدراحيث

وحفتالكتابهذمناخرجزعفيبمرهاسيأتىالتياسصصمنوغيرهاالمبدسالمجلة
وليفىاكبرالثاعرثاهفىالقسطنطينيةفيرية9815131ألحزيراناواخرمهرفيوفاتة
اتااللهذهمخهانوردبقصيدةبمنبكالدت

الحراتأنحلدألرضلثدأبلمجبالورىبأفروقأضأنلث
الدهراطوىفقداندبوهقلتحسماالردىطوىالنعاقال

النشراطوىحتىبعدهاماوطوىبعدالطنيعةوطوى

نفسهاللسنةمطايقا7فيالهكقزفقاللىفاتهتلرعااصدقائهاحدارتحلفنهاثاءوفي

الدينبخدمةممرقضىالمزاححادالطباعحزالربهةصاحبوكانالجلبحساب5131



علىالسلطانأهوقدكاةلعدويرةغوالؤلمبميريتزلفالالمعارفشانواورءالسالممط
العريسيالغنيدوصفهايهدهيئتةامااالئخاراوسمةبعضوءيررويرانرتبةأمنبأنذلك

الخلقميمنبمتراانخيرمنبالمعيدقيتسمعيأتىبماالبيروتيةالمفيدجريدةماحب
وفيعوجحكلفيقيلاالطرافقراخيالجسمنحيفالىجهمستطيلالعينينالمنظرغائرقبيح
ممهالحياةطيبقلبتضاعيفبينوالوفاةسيماوبههاساريرعلىتبدوعرجرجمه

ةفياكرامجمةوهيخرءيرمطبوعاالالبعضوبتيبعفهاطبعفكتماكثيرةوا
االسالمجمهواأليدفياالعدوكاإلماموجوبفيماالمةظوأاالسالماهل

وكاالخالفةالسالمعالملوازمفيالعامانصغوالخليلفنفيلالخليارشادولمهمالجملمفي
كأالمسائلبعضلحلالسائلبةاودخانااحكاموألالتصويراحكامواالسالمفي
الجنانارتياحوألمالفالمنهاجاالضالثءمراجواالشرإفضوقفياالنصافو

الدينمةضفيااللهايالتهذيبوالمساينوالتوحيدولمهالجانبارواح

االشاراتخعلوالفضيلةروحالحقوفىهواناالارابفياالعيانةومياالسال

وإالحوالالحروفعلىالزائدةالمفاهيمييانفيدمالتيةاكتالاالشاراتموضوععلىيشتهل
الطريقةفيالنديةالروضةرالديبيةالحكمهأصولفيالحسنيةالمبادئشرحوالصوتية
اصودانيةاالرحلةوالحسنيةلةالروالقرآنصئعلىااليماناهلدللوألاالحمدية

ةوألاألمرمسنقبلفيالشعرداللةوباوالرؤاالمواتعرثفيياالدالحياةزهرةو
وكاصطالشرفيالسياروأألقدرمروالحديثوالطاعةوجوبفيالجماعة

اثباتفيالقاطعالسيفوكاألعادرسوالمنطقممافيالمشرقسمسوكهالعذاب
موالهأوالخليقةترتيبفيإلحقيقةمطيةوكهقيقالوسفيكوالرحيقصبابةوالنبؤة

االصالموارلقاانحطااسيابفيوااللئئامالصدعودجمداتستةفيالححولةفيالقلم
كايشتملالدهريالنسررسائلفيالزشرالزهريوثرإالضالقظومةومنإالءالقوكافاسقة

شعوببينالعامإالظءوثألالوطنوواهاوسوجاسيةفلسفيةافكارتحتهاخياليةمواضيععلى
ادبيةوهيىاليانوسرسائلوالشرقظهيروالمديضاللورسالةإالصالماهل

ورسالةسياسيةمضامبنفيهاضاحكابناالصحبيبهمعتاركابنالوارثوقصةفاسفية
السياصةاماوالسيروالنظرفيالفالكرحمصالواالاالطبياءأبفيااللقياهدية
وهيناطثماتمةوممهناطمقاماتواباآلجمناتفياالحابزهودءظومحها
الثمكلوالالمستوجزإتأدبعنوإنياستبدلهاثمكأتبالحيلالنجريدةفينعثرهاشاصيةمقاالت

الدهربوموكأثالباالفهرستوأالقدرمدهشاتولهاكثفيررممالة5سرالرءلفي
5251



وهيفههاولمالحتببعضتأليفوبائردألينوالمصرمرمارأدصوممرإنقالبي
الخيريالتوفقوءاوروبافيالمستقيللعواوالكأوكاالتفسيرالقرآنيالعمانيالثاربخع

االمانيطوالعوالقلمتشطوجزثينفيالحياةثمراتوهيثعويةبندواوبهلةوترك
كهثدالعةاجواهىمنظومةوالبدجنظؤةواالطراتلواحمقوالراحندوةوء

جمتىجانكوكلأواالشرارمحجةعلىاالبرارجمةفيالركيةااللغةفيتاكيفةاما
عتموالكارسياروثىثمأبرشاووممأرازدرونوبرىغهييخنارخالعةو
النرصالشعرفيديوانانايضوالاسالممدنيتعألصوياكاروخيالقاموسو

حسثيوإندوثانيهماشبابممشناولها

القصيدةفىرذاقالهماذلكفمنثمعرنفثاتمنبسردصيفيالصهذاسيرةوتحنتم
الرداووهذااليازيابرهيمالشيخبقاالوإنساالغيدمجلسهدعطلعهاالتي

الدسائسعاقبةفالذلفىالوساوسئةظعنكهدع

داحسقسهالبسوسحربجنتصممالكلثوأخ
انسهكلتوحثىدهياءبشنقاتريدماذا

قولهثظمةماأطيبومن
ويغشقارمالافياثممايوحماوطيبهاونبالحياةان
ممترنمغربهالغيركسكاغيرنابدايةيغاياتضا

اطاسفيوفال

ضدميالدهرمنوأهلعبديفاوالقلمأقرطاسواللسيفخلقت
العداصرغمعلىتربروالعدةصيلممهيءتالنشتي
قدميالعالهامألعتلثوبذختشائبةعنكلشييتترهت
دميالفخاريايومهنئتوفلتبيماضننتاذماءالهباضظث

مصيلههشتلماحظيلئارهرلىهـالزياكاناعقدثلوا
حالفاوسبىفوآيااسمالمامحىتجىيسهىالسمابدراوان
العلرجيرةمصبيالهدابعدماهوىالنذكرلدفيالعثوقأخادني
الحكمفيوقال

هعديقانيئقلال

وهذاانتانما

اثساعجؤناجمتماع

صديقفيفالناو

هطريقفيكرفيئ
ضيقوفتوالراق
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بظاونال

عرشةالسسموإتفوقوالذياما

زضلوالبرانياعمموتن

لمطخاثاضا3ونفيالذيلتم

ليتنيواذكنتأخاتالميتيا

4نرثاالءرغامضمنىافىاوتحت

تبطالجأشرذاابيكادومن

ةومهلم6ورييدشوالوءيت

وخةويفىحاماوالفإفتا

أل5ت

صعسوجعت

طححعبة
صاءلمجضبمءلم

فىنركأ

أذثفيسالنييما

غءحبمءالفيتةةاكأكفيص
عماعوءبم

ير

ة2تمبز511ءرتأ
ء4ةهممههه65لم

يتكأ1ابراإحمي3

وغاولملحامهامفإل
حيف6ا

الميماااأ3نرفيممء3
برجأاغييابي

زز3لمسبرسصهـى

الميرجمرلمقبئ
طع

كمطرإكيامىالدكتوراثر
القسطنطينيةفيوقامجلةمنشىء

والنعبالىعبعداويمالهايرفىبحالةوهم0681ةمتبيروتالإوحاصبيامبهوء



منردةعائالتبيروتالىفلجأواوعادروهمارالوجهمانيعدسملهموشتتتالمذمجةبعثرنهمقد
اليهضىوافىبالعلموامتازبعفهمفتعلمماخسروااضعافعلبهمعوضثالعنايةوجماهيركغ

الدكتوروماالاعلالمستفيدينبمقدكامةوكانمعإالمرينبإنغيرهموبهعروةبالةواثمتهرإآلخر
مجلةهـمنشىمطربكاالموالدكستورمصرفيدأكاوالمقطمالمقتطفبإصطاصدرفارس

المسطنطجنيةافيالعربيةالركبةاالحقوقأل

وأسرتهفيهامطرئاجرأالياسبنديبايوهوكانا7581نةاصبياسفيالياصؤلدوقد
ديرمنلبنانيةدومانييوحنانتتونامةكانتانةماممهاومنآإىأصراكثر

مطروعائلئهديبر068سنةحاصبيامذبحةحدثتفلماوالفضلهةبالومروفةاوعائكرا

الدروززعاهإحدجنبالطبكسعيدمحمايةالختارةطريقءعنبيروتءوواربوعلمك

وفيليبملحمدالنوالممياراهيموالدحضورالياسالدكتورالطبيبانممنونشأهناواسققزوا
اكبرىاالرثوبمسالىومطائفةمدرسةفيوالفرنسيةالعربيةاللغنينميادىءالياسفتلقى
لمدرسة1ألدثماويهةلبانيدةأجرعررحبالينبكالياصرهامددعلىاالقارألئالثة

كاكااالهرامجريدةسسموئقالبكسليمعلىالعربلغةفيهاوائقنالكاثوليكللومالبطريركية
الزمهاانبعدويهةبالر7وأالفرنسيسبلغةوبرعالشييرالعالمةاليازسناصيفوالثيخ
والنباتاكيميادرسحيثلالميركانإالنجييةالسوريةالكليةكالىمنهاانتقلشواتنهى

بعهدةاليومالىالباقيةالنحلةصيدلهفيملحمايخعندالفنهذايمارسوكاناصيدلةفا
وةعلىالكيميالهنمرفارسللىكشورراتباويدفعهاثسغلةاجرةمنهيأضذوكانفيليباخيهما

فلموالرسالمطالحةفيالرغبةيدثنوبملسوريانارذلكباثناءوالفالمفروضةالدروسعلى
الفرمقوارفئغرفةفيإخئلىمايماكثالرياضةاستوجبثهمااالكاوبالفتوتيمامنساعةيصرف

اوانتقاتونيماأووارشادآنصحاواشبعهابشرنهافيهاخوخطبالمساندواوقفالخزانةكنبرفي

عشرالثامناهابلعولماواالجمهادكاأذباترإبهابينازاتوقدعمرهمنعشرةالثالعةدونوهو
مابعدورسميةضهادةوينالبالصيدلةاتحاناديليوالمسطنطينيةممافرالىىاورابمرمذ

لهفاجازتيسورتاريخبطبعكنابهةرالمعارفوزارةمنطلبالشهادةونالاالمتحانىا
فسرقصيدةلهوقدئمعليههفاالرحيةلبةاوالدالمشهورالعالمباشاجودتوزيرهاوقابليطبعه

فيمعهالمعيشةومعاشرتهيكسدادعكليبخهاتعليمالىفدعاهباستعدادوالمجىالقتىالوزيرلمجراة
ممدوحسكلىئقنهاوااكفىااللعةلهايفيجيدمادرسعشرممنواتزهاءمالكزممعززأعندهفافامته
جودتاختاروفدالدستورناولالىفيهابتيوالداظيةيرآذلئالزبعدصارالذيعلمائهااحدبك
الملطاتىاكتبفيالطببدرسضلييمااشارثمالهليتهمنةاحترإمابنهلمعلماالمصتاذهذاباشا



قصرونزيلولدهعشيرأوابقاهلمعارفاوزارةفيمالزماوعينهرسميالطبيةالثمهادةونالةدر

عادالواليةتركولماقدثيةلبلىطبيباوتعينالياسمعهءالثامواالجودتتعينواؤ

بطيالطبياكتبنظارةوعيننةالعالةللمدارسمفتالمعارفوزارةفوظفتهالعاحمةالىوايا
اماتهموموشراالناسضوقفيهيدرسدضلالحقوقبمأنشيءوحالماالمدارسلهذ
الشهادةهذنيلهبعدانهاالاكحبهذاةضهانالصفاولمنوهوالوطفتينفيبقائهمع
بيراوغليبكفيرةالتمحكةفيعضرأوانتظممدةبالمحاماةواشغلالمدارسطنابةكقى

مننفرواالطبيافيتالميذانحينئذواتفقفالجزاالحقوقمحكتييةعضوإلىفهاوانتقل
عضواوبتيلهممطراستاذآالدكتورفثعينميوالموهذابغيرواستبدلالصعحفظاسعاذ

مقدرتهبدتواذاحادتصفيقامنهدرسالولىوصفقوبإبهيرافسرواالجزاءفيءكه

الموادالجزائيةلتدريعيوهذلكوفوقالشاهانيالمديماكحبفيايضالهأامشاعينولماذا
قيوظلءواحدوقتقيرسميةليةطمكاتثالثةاسصاذكذاكانوهوقالحةتىممفي

لمءاعئرالداء091سنةالنقاعدووأخيلانالىسنةعشربننحومعأوظائفاريعرواتب
فىيلماالهاطوعبالرلهالحقضظ

وثألثينكتابأاثنينوألفواالدببالعلماعتنىءخيراقدوظائفهوتعدداشغالهوفرةومع
مجلةوانشاممإالحكامفيوثرحالسورياتاريخبلغتبانهاوالرءيةربيةالهفياطبها

كىوامدرهارعتامبكالياسالمحايمعباالشتراكوالزيهةالعربيةاللغتينفيالحقوقال
يةاالالمكاشبفيتدريسالمعارثوزارةتررتالصىحنظ2فيولهكخابمتوات
والمجديالعمانيالومامينونالاولصنفولىاالهـبلغانالىالرسميةبالرؤبتدزجوقد
فيوالرجمةالتاليفدإترةوالعمايةالطبيةالجمعيةفيعضؤاوكانبكبلقبفيواس
زإدعنمماالمثماصيعضوفضالمسائلبعضيخثدرسعليهتعتدالدولةكانتالمعارفنظارة
نحونقطوتالينهالطبتدريسهمنرجوتدوانرةوةفىجمعوبحكمتمامورباتيمافيواجاته
وايركيةالعربيةظيعآفيوكانوصبيينابنتبنوولديونانيةانسةوقىوجليرةآالفنهسة

اليونانبلغةالكلمومنقنباالنكليزيةومألكنابةتكلمأوليحسنهاوالفرنسية
تغييرإفادهفاواظسينالثايةفيوهوبيما3دااكالليشكو9061ماواخرطفيبيروتالىعاد

فلطتممالهنجرىتوفي0191سنةشهراذإرمنشوالعشرالرابموفياالطناءمهارةوالالهواء
بعليهالةالصأجمتوقدللفقيدالجندبهريممنبفرقةوعززتةرسمياالحكومةفيهاشتركت
بطيناالياساليمقبرةبفنودصمرةجرايهوسالمطرانوابنهريوسدالمديىبهيسة
زقرالجرجيالعينينإصدالونابيضالجسمتمليءالمامةقصيراكاناديهوارفاتإلىميفتما
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6

لدأللجبرالمحلثر

فومراسلالقسطنحييةفيالسالموباربسنيالصدىجريدةمنشى

االحوالمرواالهراموالجنانوبالجوا

يعاناابتغيهفيماودهرممبعبملمدباريقدفمطثاحناقيأل
عدمثاقربيمابغيرمومنبعادهفيمبمقريبفؤادي

السحرعنوانهتبفيكالجيلفيالصهذاقىجمة3091سنةحمصيبكنشرفسطاص
اثمامتنامعبياداتزيعضواضفبايأقيمامنهابافاقتطفالدأللعرقفيالحالل
فيفنشأالعزوالجاهفيحلببيوتاتاعرقمنبيتكريمسليلوهو6381نيسان2فيؤلد

وشعراؤالوفتادباهيقصدهالنألءالفخالءومثابةمنتدىذاكاذومجلسةدأللعبداللههايييت

شقيمقتهفاعتنتصغيرأاباهالرجمةصاحبوفقدوسواهاالطرابلسيونصراللهمزامقاللهكفغ
عندافهلضرجتاريخابطرسكرامهالمعلمنظموقدالنساءفاضالتمنوهيبتريهمادلينا
بقولهدألل

مغموراوسالقدالمكبرحمةفغداالئتيدأللأبنلحددتواه
ومشكورامبرورأالمنئةالفيوقدالصالحفهجفىاطباةقضى



2ا

عبدالثإسروراالخلدجنةنلنؤرفلماذكوألربيرناداه
781شة

فلمبلبنانطوراعينمدرسةالىاختهارسثةةالرالقواعدزمإددرساكلولما
طواآلسنينوااليطاليةالنرنسيةدرسقدنهكاحلبالىعادثمورمستةاالكافجهايلبث
المسانأضولويدرسبنفسهالعلومإطالعفهافاقامالحفظوملنىالذهنتوقدمنا6وتيهلماوذلك
علوممنوافرآحظافاعاباثصتراهااليدهفينفيسيقعكتابفلماكنباقتاءالىومالالتري
واحدةمزةقرأةلمماكانعمرهشالخسينفيصذكرنجيقرماكانجلظوكانالعرب
وكثيرآالحريريومقاماتفيالىواكثرشعرالمشنبيديوانوظوكانسنةيثالتينذلكقنل

وكافتالؤانمنوقسئماكبيرآالعرباثععارمنوطائفةاسجاوالمعلقاتظدونإبنمنءقدمة
عارفابالغناءالولوعثديدكانمبهشيمافاعابالزمفنرسوكثرالعلومافيمشاكةله
يحرزكانغيركاملةالعامالتاريخفيرسالةولهوالناريخالجغرافيةعليمنجضاالموممبئنبة

واالكتشافاتريةالعونوالفضالعلومينثغنصمإطبوامفةوالفاباعهالوالعلوممنحسنةحصة
فلكيةاومسألةاختراعإوعامعنيسألفالنولتعدمبخزانةاشبهصدرهفكانراعاتوإال
ائمةمغنهكاوالتعليلالمثرحفيواخذكانماثرأبلواببمناصويجيباألةسياشاو

دةاإلةغاجيدفبالفنذلك

المثمائلفلطيورالتسرخاالولالطرازمنضمتةوشاعرآلسنافيحايثلىاطييكان

كصالسريرةسالمةطباعهعلىالغالبكانإحيابمالمزاحالىيميلاالنتقادعجمالووحفخص
وقىكعقببالطينيةالقسلىفيملهماتممرهمنالحشريننحوفيفلماكانالفكروحريةالوفا

شحهورنهسةدوطنهالىعادثمالمذكورةالةركةمنحصتهعاىليستولياليهافسافريرةثروبم
الذكاءبينمعةالعثرقبناتبلالشحهباءبناتلابممغفتاةحفئقصيرةبمدةاثررجوعهوعلىا

ننماالثنالمكوفيالتاليةالسنةالىفيهازإبثآلييطالقسالىعاد868سنةوفييانةوالص
باشاجودتبهايمدحفميدةمنكميراكقولهشيماوالمقطعاتالقصاثدمن

خصاليمابعضخأللإلوالعلمعىيهصفاتيماوالفضلبعضالعلم
اقنالهمنوالينلهقرنامنوالسعداممائهمنوالجود

الربرةاماحبقصدمدةوبعدثهيرةالنهاإكرمطوزارااوروباالىءور4قراستصيثم
المامهافيالييمائوسلاالئرافكانمنبهاعطاحدنفسفيكانتحاجةضاءالبرتوغالبالد
منجبرائيلوربمأمولهبلغةولهمموالملكباالملكبمقابلةفشاذفلهالدولةتلكملكمن
وماكاقاالندلسفيالعربآناريتفقدإدطواحبباصبانياطربقهفيومرجزيالماالذلك



عضالبمرشقريتيبتادحجثرسبلياهـالىعادثمرةالحفاواتساعالملكامةضمنهباكهم
يقولهافىمؤرثاةفرثاهاشبابهاعلماسوففاتت

الجلملفلبدعاثارهايحاتجلديجملةطلي
ويدبلسانيالبماوقحدباألمىجناتىمثالشزدقسد

ديخمنةكوظاهرأحئتيلهلمتبئنجاطند
برتلافيأرىعدنالذرىبعدالورىوفىاكرىفيجرىوما
تنهديهديتستجدديولوعتيوبمرتىمحتيمن
ئقعديوالقفالمقيهبقرءألاظولبتاوممتي

واكديواتزنيواحسرتىوالغتىوالبالدشبابيعلى

بالدالىومنهاباريسالىسارالمصابهذايعدالمذكورةنةالمدثجؤاالقاتيطقلمولما
اتدبهوهناكباريىفيالتسيارعصافالقىرجعثملمجيكاألىهاومناالوسطالمغربفيالجزائر
الحكومةبامرفيهارتصدالتيكاتالعربيةالصدىجريدةولخروزيرالمعارف781النة

كوزراباريسيقعدونكانواالذبنبيةالعرالحكوماتسنراءبينيترجموكانالنرنية
الوزوااوثكينوالعاحمةاشرافمنوغيرهمنرنساوزراءوبينوزنجباروتوشقمراك

وكلفهمزامينوجعللهنديماالترجمةصاحصاتخذفانهتونسبايوزيرباشانذكرخيرالدين

التيكانالرسائليعضوتهذيبالفرنعصيالىالعربياللسانمنعياسيةعديدةرماالتقىجمة

اشبهانةحتييوماعنهدخغئييمنفبينهماةالمودعرىوقدتوثقتيةبالعرالوزيريكتبها
المالكسائرمنالسيامةلرطاكثرعاميفكلفييذهبحيالكانفيشيحمامأتالىمعه

خيرالدينبهمدحالذيالمومعاشعارهغررومنإالشمامبإراقعمتسترينمهماتالفيلمحذاكرة
ميمونطالىدالسعيدايومبذاساعذالحطباشاومطلعة

مضمونصفوهعيدابهبئاللقاعودفغد

بضازصارماهالغامكأقلىالبرقجر
رباثاكأذاالظالمجيمقفييفلثفانبرى
ثازفزإفئالمستهامقلبضقاوهفا

الىدعيهيستجراثيلالىالعظهىصتارةفىاللمنصب9781سنهباشاالدينخيراؤدبولما
مفاكهتهدررسمعهعلىمملىومائدتهعلىيأكلكانمإالالعدرامرهذافلبىالقسطنطينية

السباسبألآراءهبثشربهاباشاخيرالدينكانىالسالمجريدةانشاأليالمشاررالصدفه7



يعيدةثوةنالفدالرجمةماحبوكانالجريدةألغيتثمالسلطتةامالضطرقفيافكاره
العمايةالدولةرجالظماطىلى

المكتبرئيسسالدآللعلىالرسائلوردتالصدارةمنصبباشامنالدبنالخيراستقايعدو

اليهافرحلالمذكورافيفياؤلإمشاذآيمونإناليجهايطبافساعاحمةفيافيالمليم
قواعدفيثانيةورسالةواحكامهاالهمزةفيرسالةلضالمذتوالفصسنبينفيحيثما2881ةصت

احصراكذلجرائداهماسفارفيلواوكانالفرنجمنالطاليينعلىنالهانقزبالعرلةالغة
مرواالمعكندريةكالوكااالهراهبيروتفيالجنانولألاالضانةفيالجوائبثايفة
يمذحانمراكثووزلالمفصمومىالسيدعليهاكرحاالثناءتلكوفيلندنفياالحوال
ناصرباريوافيولماالقبولحسنزتالقصائدطغرشمنقصيدةفنظمحسنمواليسلطانها
فنظملتهطيمدحانلدالجبرائيلالىخانيعقؤبحيضذاكسفيرطلبايرإقشاالدين
مطلعهاشائقةقصيدة

الغضبفزوالليثطشذوالبالمظفزالملكاايا

حيدزمقامقامالملكفيالذيالدينناصريا

طبقتوقدعشرعاماشعةنحوعنهارجلطالانبعدبالىعاد4881سنةتصبوفي
ذويشتيتفيهجمعابلآلمجلسمامنزلهفيفاقاماالعناقيتهلىوواشرابتاآلفاقمهر

وفعألزورآقوآلعليهرواالالحسادبعضغيراناكمانقديممنذعهتاهامثلتزلمإاللباب
ثذةمعوطنهفياالفامةنفسةوسئمتابامهميفاءكروايرآابهعلىكأفيالمهذايعلو
الشاعرمعثديذحالةولسانةعنفرجلبهتعلقه

يفخقذالبدزالظالالليلةوفيهمجداذافيفويسيذكرني

إياماخرفيصادفهاالتياراالمنشيماأنسامابهعالخهاضاوةمنفلقيبيروتمدينةوأئم
اعادالذيالمعارفوزيرباشامنيفمديقهعلىضيفوكلطيفيةالقسطتقصدثمعلباقامته
استاذمنصباليواضافواليهامركزفيالمعارفمجلسخزانةامينإوظيفةوعيخةثحهناءالالى
انآالرزيرهذاحينئذلهوقالالمذكورةإلمدينةفياالعدادياكتبفيالفرنشةللغةاول
كاالفضلاهلصدورمايشرحبعدهفسمتنالاللهرقدوكنهتكووبفضلكمايليقدونهذا

العرشقفصيدةوطبعبتأليفانهمانالىامانةبكلالمنصبذلكبخدمةالداللفقام
منصبلمنفعزلاطيديالعهدجؤالمستبدبنالحكاماعيونفيترقلمالتيالممثمورةوالهصكل

عن9981االولمنكانونوالحشربنالراخصغفيالمنيةفاجاتةحتىتيينمدةالسبنفيوالتي
بينذفنثممترلهالىونقدباواصيطاكهفتقاطرالعاممةوضإالسنافيقضاهامطينوخصستة
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ضريحهعلىلتنقشأالبياتهذهحمصبيبكقسطانظموقدالحسراتوقىذدالعبراتذرف
الحافقينينيرماكانبعدالنبدزثوىاليومهاهنا

اليننظامالقطرفيلسوفىاطرالحدواهاهشاقد
الفرفدينمثلضاءقدفضا4الذبدأللجبرائيلذاك

ينبعدمصاثرآواندبوهالثرىهذااسزاضلالةأولييا

عثهشس7
صبقى

ير5

تخصسء
ص

11شا
اتأء

اب

ىترعالة
لمث1

8ثغهـ

ءيزإئمءسصكبممميس
4جمءغس

3سا

اسف7
ر3حعنف

كاممالكندرالمعلفعيسى2ا
جريدةومحررزحلةفيالمهذبيفةوالشرقيةيدةجر2شىومدأاآلثاربحلةؤسى

الختانةاثماالتوناشردشقفيالجديدالعصريفةأوالنعمةومجلةبعندافيإنل

ومصرواميركاصوريافيبيةعروءلمةجربدةئالثيناكثرمنفيالمواضيع

مبينفصروفعانيرميرسرجسميان

بمررسيوبرسيحاليوصلىبفعالي
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نريةفيولدالمعلوفهاشمابيليشبنعيسىبنابرهيمالخوريابنندرامعكبنعيسىهو
االنجيليةقريتلرمةفىفيالعلوممبادىءلمقىفت681صنةنيسان11فياللبنانيةفرعقاب

االنكيزيةودرسالنفياالنجيليةويرالعاليةالثمدرعةلدمسيض4881سنةاوإخروفي
بلداعالمدرمةتركثجةيبالعروتخرجوليمكرسلواالسيهلنديالدكتوليرئيسهاعلىوالعلوم
واقتناهبالمطالعةوولىقريتهفياليسوعيينباءاالمدرمةفيدرشثمنفعليودرستأسر
ابرهيمنسيهانشاهاالتيلبنانلجريدةمحررآعين0981سنةاالؤلهكانونوفيافي

والوادبيةعمرانهمقاالتفيهاوكتبلمطبوعاتهاماوبعبدافيايضاالدارتهاكاتماوداالصص
البصائرضجكتابوتولىييةالعرواالوضاعواالقتحادتجارةواوالصناعةالزراعةفيسيما

األاكتابهذامنيتمولمقدجمةنسخةعلىبالمقابلةصفاجرجسثاكةبمإخطقافيالنصيرية
الجريدةظهرمنانبعدنانمتصرفباشانعومدعاؤلفيوالجربدةالمطبعةلقفلنصفهنحو
عددا68

لبباناددرفيالطائففوضعكشابالتصنيففيواتمتغلراسيمامسقطالىفعاد

وآدابهموخرافاتهمسكانداتوطوحكلماتهلبنانونشوفييبحثوهوعشراالمعوالقرن
واالصرالمعلوفاسرةتاريخفيالقطوفدواتىبهبوضعكتابدأكأللثمخطوطاواليزالاغ

نحطوطافيالوالاالعرابفيكااالغرابووضعكنابذلكيعدطبعةالذيوهوالشرقية
ممهمدرسةكفضينفيإالبرطيزيةالعاليةوالعلومةالعرآدابربسلتدطلب3981وسنة

عليهكثيروتخزجسنواتبضعفيهافدرشالشامطرالجممديةقربلبنانفيإالرثوبمية
لولدهاالكبربطرستلمةهيتمثيليةرواياتتالثفيهاونظموالشعراهواكتبةاالدتامن

المدليسةتلكفيووفعطوطةمحوهيامحقلولدهيمادجوالمعروفجزوككأاكسي
المطوعةالشعروالعمركورسالةاالولالجزءمنهاطبعالتياكتايةمثلموماتبعض
الشعربةوالفنونمروالشاءراكفيوهوةاالبليغةالمقطعاتفيالقرمجةثحذودإيفت
ىوالكاتبللمعرتإلمكاتبةوحمة61فييقعجديداسلوبفىمرتبةاالتسارتخباتو

علىلهاالدسهيلالعربيةالعلومئقسيموهياشرإتووالمعرباتاللغويةاالوضاعفيوهي
لبنانتحربرجريدةالىعادثمنطغلمالالثةافيوهذهةالفربجالسينوبتيكشطريقة
زحلةءولةزمنمعلوفباشاابرهيمكريمةعفيفةسيدةالفئوجذإكواذنشرهااستمافبعد

ابآفيهافدرش8981عامذاكاذالمنشاةالشرقيةالكليةفيالعلياالحلقاتلتدريىمسئقدما
منةفيهاإنتدبةواشةغادرهاانةعلىسنةعشرةبضعواالنكليزيةوالرياضحياتةالعر

فياليهاالشرقيةالكليةفاشقدمتةدمشمنىفياالرثوبهسيةالمدارسالدارة8091



العصرالجديدةجريدحرزدمشقفيولماكاناالنالىمدزسمافيهافيالوالالثاليةلسنة

فةالصتاريخمهايةواالتاريخيةمقاالتهاوانشأرتبهاالتيالبطريزيهةالنعقةمجلةفي
53محفضاممنابهذامناالوليلفياليلاشرناالذي

جريدة1091صنةاالولتشربناولأنشأفيالشرقيةاليهةرفيولماكان
وهيةمدرهاتحروتولىامتيازهانيلثمالجالتينالهالمووفطبعهاالييانلطلبةلمهالمهذتي
ايضاالحالمعلىالشرقيةجريدة9091واتتأسنةبولىكفوريالخورجداالن

كاالحلميةالنهضةجمعيةالمدرسةتلكانثابقد3091سنةاذار6فيكانلتالميذ
االدبيةوالمياحثاظطابةكلقللتراآلنالىوهيوترأمحها

الوطنفيايينوااالدباءمنوهمالجديدةولبنانلةزناشعةمعظميدهتخزجءلىولقد
القالمبهارمتحفوهييرةالشمثاراالجملةأان1161مةتموزثهروفيوالمهجر
المعنيالثانيالدينؤاالميرصورةفهانمثرمااولوكانومصروالهراقسوريافياكناب
الغزجرلمجمكباكواذيلوالخالديتاريخاادرةمخطوطاتعنالمطوكةوتركه
والمهجرروهسوريةفيوالجرائدتاباهمفيوقمائدكثبرةمقاالتلهوئشرتوضها
واالنسانيةيدبإطواوالمقنيسوالرئيسواشسوالمشرقوالهاللوالمقتطفوالضياكاليان

البريةكوكبوالحسناءادواالقضواأكوفىواكهوروالسميرالشرقوفتاةواطقيقةوالوروالصفآ
واالياموحضوالبرقالجديدوالعصروالهنةوالمارولبنانواالحوالالخالولسانوالنعمة
شماههاواوالمذبإفتاةالةوزوالطرائفالمصريوالرائدوالمثحهابطواواالفكاريلوالبرإز

مقالتللقاخاعماراتلهيدغبعقهاو
االهوعاداتجموعألضالقاخطابوزحلةتاريخلفانيمامومنموخرأنشرهومما
االسعرنالةأدباءفيالدررمغاوصأوالبياناسرارمنهامخطوطفيالالومماوالمدرسة
رياضمنالفواثدقطوفواتمجلىبضعةفيمرالثرقيةإالفييةالمرواالنجاروعشركأ

وديوانهكهالعصرياتوبيةالعرفةائاريخفياالدبيةالطرفوعثرمجلدأبضعةفيالجرائد
قولهمملالحديثةالمواضغفيتلآالفعمثرةاكئرهنوفيهااللكاربناتالذيءعاه

الجرائدني

الجرائدنسيمرياهفتاشرالنوائدرباضمنطيبكاذافاح
مجاهدثهمالالجلىالفايةهيمواطنءلرقعولىاالالعلةهي

عائدبأفضلابماآتعزمواطمافىفياخالقذب

الجالمدفوقثىالنقبقاهسينقىمسطرفحعاالوممافىفتاريخنا



لراصدببدوكقطعبمنارالهدىافهاالصحافةاثارافهممط

المطاردالجوادطرسبميدان3يراعتالبءارىلقماو
غيرصاللزنده3زبذهبمدما417الةرطاسعلىاسالوا
حلدونمغايخحريرفلكاتيليومألفافالوبيلنغماذا

األوابفيدالسياهـفلقلمرممةتدبمالتعثاهـئصتوان
قوالالعليشعرومن

تعزجاإستقمثحمماصاحبمغمرنيحياتىصبأوئلماذا
اعواألوريروليسمالفكانةطبعيماابلمجبي

فولهحكومن

الهميمبعضعندماتعطهالورىفيئقتنيهفيكل9

تغنمفايذلاليعفىيعطيكلااعطيتةاذاالحلمانما
وقوله

اوخيمالذميمثمرالشرمتاكبرباقدجنتماعنلثدع
الشرورالىجيمشيطانحقلفيقدتزهريىفاكبرياهـ

االنكليزبيرشعراءبيرثكلكةقدأطتولهلبهرتومن

رداهالمر7يوردداءاظرةنرىكم
نهاةسارقولصفيهافيا

افرنسيلشاعرمعزبموقال
المسزهيونيولدكفيليىتدال

زهرهوجنانردونالمئرفيهقفم

شطرالثاربممضه981ألسنهايازجيةالبيانالمجلةيوءزخقولهالشعريةيخهتوارومن

الوفاالقاممابيقولمن
االمثاليمواردالنيانضرببوإفرعلعلتنمجلةهذب

ماهـاالمحطةاالزصتأمقامهالعصرالىفيعورمة
معانياوجابرهيمنالقدبمصرواالميرعدعباصفي

شكالاالكياهباليانفلقمحاوقدجلبالتاريخوالعصر
علىالفرنجمراءشبىإمهرقصامغاممثيرةوالمعرباتالصريةالقصائدمنغيرذلكالى

قصيدةمنالمعلىفبكصرفينسيبهقالكامنةاكتزفانةمجيمرالثاالثسيماوالاختالفهم



832

كيرمنبئتيسنافدكانمنبعقالتاريخسناتجعلتمدفي
يمل9دالوالمطالعةاكتابةعلكثيرالجلدهنوالذالمزاجحادفانهوهزاياهفهإخاما

وهوالشبابمقتبلفينةكابمعضمتهئعوهوالدائمليالعةالعملفيسنةثالثينفىوصرفوقد
غيرعلىارائهمتساهلوفيانتقاحىقلنهيدضلوالضينةعلىضلوعهتخنىالالقلب

الحافظةجيدالشرقهسراالتاريخسيماوالالتاريخفيولوعالعوافيفيتجيرتسزعوالتردد
توحدفلمامههةمكتبةاقننىىتحبئوالبالكخةارادمثىماتكليرتجلخطيبشاعركافي
ولديهواالدبيةةيجالتارواالوراقوالرصائلالقديمةالخطوطاتنهاكثيرمنلاالفرادعند

اكليةفييدزسوهوكلهنسجاخهايراهاءقيصددبمالوتعاليقهيدهنحطوطاتمنفي
ويكتببيدهويديرهاثاراالفيءيدوالعلىالحثمانهايوماعاتكلسضممهالعرفية
صألءتمباحثفيوسعبالمقاالتويعرتإكتباويستنسخيرهاوغكأالنعمةفيءجلة
وتجتدهاجمتهادهوويدلكااإخواعلإصرقيةااالدءستاريخبكتاباثمتغاله

8

ايوبتوماحاالم

سنة53مدةطبمنالييروتيةالبشيرجريدةمراسل

ولماحلمدينةفي1681صنةاذارثحهراوائلفيولدايوبجرجىبنتومابنباميلهو

الىفاقبينكقاالنطاصالسريانبطريركالخامسجرجساغناطيوسالسيدتاراقىعرع
ارجلءخثموااليطاليةبيةوالعرالسربانيةالمغاتفقرافجمابلبنانالشرفةسةمدتالىوارسل

الفرنسويةيدرسوإمربيةااللغةيدزسكاتكوءببيروتيسوعايئاالءاالدرسةهـالى

فيهافقراالشرفةمدرسةالىعادثموالفلسفةوالمنطقطابةواظوالبياتواليونانيةوالالنينية
اليطريركفيهازرقاهطبهانالىالبيعيةالطقوسفيوكتهزجواالدبيالطريالالهوت

باسموج5881سنةثمباط3فيوذلكوت3ادرجةالىثمالديافونيةالدرجةالىاليهالمئار
4ابيإممعلىتوما

وايقاظتهاوترالشبيبةذيبالىواجتهادهممهمعظمصرفا3شوتيةنشاتهاولومنذ
العلميةالعثهباءمعاهداهمفيوالتعليمالعلمضدمةفيمشة73قاوقدغفلنهامنيهااآلداب
مدتقمايملغونالنابماستاذآفيهامنكابئوالسعيدةعليلعولاطفيئتناذرالمدارسكانت

الدروسمسالكوعورةتجمهيلغرفوقدالعربآدابلشتاتخامالبألغةرارااممقعلىواقفا
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ايوبتوماالمسا

ضابنمنالشهباءادباءببنيرىوالءدعاصتمهماالطلبةافهاممنمجانيهاوادنا

عظمموقيبيتنككاجواهرفيإلمنإلويلتقطلجيقراشيئالممندونفماسنةبعينوار
منيهفىعبمابلهمخةنجشعرهمئداوقنثرهممقاالتعليهليعرضوااالدببناهاالييمايخئلف
اليناسوةوالبشاثافىياطالفة

عنالمجثالىيرلمنالشهباءشيانمنفيهضئماالدبناديمماهلمناديمسأوقد
والمالعبمهالحرالمألهيعنالعلومودرسالخطصاءبالةيشغاثمكانواصرارهاالعرببالغة

جمعتعرةممنبةعخدهابمحتىالمفيدةاكتبجمعفياالكبرممهوقدكاندابلالئنةالظ
منالشبيبةآدابيتيوبذلككانومستعيرمطالعلكلاالبوابمفتوصةكانتصنفمنك
والكنرثرالمنكتبسواهابقراءتهمالنساد

ومعرفةوالهبةاكيةاسثنهزت9091سبةوهيللكهضتوالعضرينالخامسةالسنةغبلولما



عليهاقبلالشهباءسكانلجميعطتيشاثقاكانكعيدآليولهفاقامواالشبانتالمذتهلجميل
وهموئقدبهتعلقهمعنبذلكبرهنواوالخيريةودعواتهموقصائدهموخطجهمبتقادههمالمهنئونفه
4فضفدر

ةالىطويلكاساعتراهحتىبر4واوالدروسوالمحابرالطروسبيناتةقفىذاه

تشربنهفيالواغالخيععصريوماللهرحمةيهواستأترتدأمنبوآعاالعذابمرمنةفامى
مطراننعثنقدئموقدواالحترامالتهثبنحايةفيإلجمحةيوممياحوسيربجنازته191إالول

الروممدرممةموسيتىكانتواالناثللذكورمدارمهاوتالمذةالطواثفولفيفكهنةالسريان
وكانطوبلةسنينفيهاالعدريستولىالنهالفقيدبجميلقياماالمجيةبانغامهاتعزفالكاثوليك

حلفيبرجعةالعرياللنةفيوصإمامالجونهضدتاالثهباالتعاممادآشديكللبهاالصف

لجريدةطبمنمراسلفةقرنكاملربممدةفةإلصوضدمرأيهالىلالمشامعضالت
مجلةصفحاتعلىونشراالدبيةواثماالتادقةاباالخباريتحفهافكانويةالبيركاالبشير

ننذآمفيدةالمحفوغبرهامندالممثرق

مائةنحويتضمنبطرسشبكةكتابيأتىماكلنقئصرمنهاكثيرمحيةاثارآوطف
نحوكانيالصباغرفعخوانهأشعررقيقديوانوالبر4خماقيدتزالالزاجرةموعظةونهسين

الورديةفيءبادةمنيةالانقكاكتابالقربانكناوفيالسلوانمواردوكتابةمئة

الةعردقوالبفيفيفرغهاالفرنجيةالعباراتفيوالتصرفالرجمةفيالطويلاالعلهوكان
المطبوعةالدياميسعةداوفاييواليةرواذلكمناالصلرافمنشيئافىالقارىمنهايشتم
بعدراجعهاوقدشمنونقوالاكردينالقلموهياورشليمفيالفرنسيسيينباءاالمطبعةفي

بقلمهاثرجمةالرواياتوصتوطالوةرونقماحشهاالىوأضافاالنكليزياالعلألذلك

الشدالممغحياةعنشرقيةيدئقاوعاوالجلجلةشهيدوالنةقرعةلأوخالدةما
تالقراوائلتاتماجراواكفارةوروايةأبنالىروابةفيينالهةقرومنهاوموته
ستيننحوولهومصربابلفيولىعصراالاالاصالكابةاجمرالطوفانغدوروايةبمالرا

اوالمدارسايهثرهابتمئيلجرىوقدقلمهمترجمبعفحهاوتأليفهبعضهإمنصليةرواية
بالحكمالجهورقاظيهذبواحدحينفيفكانالبرسييلفيريعهاقوانةالخيريةالجمعيات
وطنيمانيالمومألسنةفىيةالجارالمثالاجمعثمالماديةيأرباحماكسرالبؤساوبننالسنية

والمطارطتوالفكاهاتالرسائلمنذلكغيرولهطبامثالفيافتخىخوانبهماو

صرهعلماءبينالخسندبهرهتخلىالتيواآلثارالجيلةةاالدل



ا

لما9

ءدت

اشمرنايامر

السيارةالصضفيكتبتعرلحةسيدةاؤل

انهيإطإتمبتارصلحرجرمافينعلمجمةعلىبيةاالعراصولصصلرهاسيدفياجآابباأئبنشرذذه8الاالكاء
بواكيرهقومنشاعراتناثهيراتئاحلىاالغالب5ابافياتسبرالمعبسرقواناسيريدؤن

قمزامربانانتذكراليازحيووردةالهركوردةتدبهرنااعشرالتاسعالقرنفي
ترفيكريمينوالدبناضانفيوترعرعت881سثةثمرآبفيصابفيمريانالدتو
اللهابوهاغكانالشعرسنوأشاءاالثحيدعالمةاديبةفنشاتالعلمثماروتغذىاالدبلنان
ورغبنفيسةيمبةوبهعتباكواقئناهبالمطالعةرحألفاضألفيمزامقبخأبطرسنصرافهبن
منعافلةدبهيةامهاوكانتئمابعلميعالمواضمختلفةعديدةولهكتاباتعليهازنواكتابةافي
هةيالومعروفتيناالمرتينوكاانطاديمتريوسومئذطبمطراننسيبةانطايآل
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متفنماماعرأاالولنيماالدبعالمفيانومعمموعبداقهفرنسيسواخواهاالصفاتلجيل
أأرهومنفيهادرومةلينكليزباروقمدانكليزيطيدبعلىوطنيمافيالطبدرسمجيدأومنثئا
فىباررحلةودألمرإألحسناءوداالحوالممثحوالحقغابةونظمالنرأالمطبوعةةاالدل

فيةالصالمروتعوباإوراحةوبكالمتعزيةووالشريعةاللهوجودفيالطبيعةادةشود
جؤعامقلىذعاالفيكاتمااكانونيةاالرموزفيالفنيةوزالكتأوالطببعيةالمبادىءفي

مجلةفينشرهاالتدقيقمنهاحدبالغةربيةالافيرسالةلفاتهموومناتجارةيتعاطىوفرنساانكلرا

والعلميايةالصثاراالمنوغيرذلكاالزجيابراهبمالضىالبيان
والدهااشغالاقتضتوإذوالمعرفةالذكاءمهادعلىاكريمالبيتاذ5فيمريانالربت

لمحسنايامابثرليهاوالدتهافامتبااوروالىفروالىبعهعنالتغيبحداثتهااثناهيمئرفيان
جؤيةالماروالمدرصةدخلتانالفتاةمنوكاناالبامتلكامهاتمنشكشيراتيرجمجمفى
ورتباتاديالدكئورانانمثأهاالتياالنجيليةالمدرسةالىذلكبعدوانتقلتعمرهامنامسةاظ
يعاصهاابوهااخذةءشرةإظاممىوفيالعلومبمضووالحسابةالعراللغةميادئفيهمارسثفد

المعلمينبعضعلىبمانياصمنتهاالتيالقرنساملغةبعضوكلهاالعروضثموالثصالصرف
استاذدونجيدأوائقنناالموشقىفنودرست

غيرهاالىبهاينظرونالثيبغيرالعيناليهافنظرالناساثرابهاعلىوامنازتحبفيكفردت

جبرائيلوابنتينولدأورزقاحبيبءفبانلهازوطمنهمفرضيتيدهاطلبعلىالشيانونهافت
مجلةفينشرخمهاالجنانشامةلهاالرأيناهامقالةواولصباهافيوالشعربمشابةبابدأتواماولئا

قديملشاعرالييتينبهذينوصدرتها5781سنةاالولعشرلعامهاالخاسىالجزهفيالجنانثه

تطعئمضالفبعدنانيولولتهةداكائريالخيالبنفمهي
المسلماعلبحنعيإبولقلتكدوالجبنالبخلفدالسالأل

والثيتبالحرصبدلهاإلىقومهاودعتبالنسالواليشالجينمفتيفومهباتحسانوعارضتة
بالعلمالتزبنكلوحفتهنمعاصراتهاعاداتهذبمقاالتهاوانتقدتوالجراالفئحاملينمميز

انحطاطحالفيهاتشكوالقلمجنونمقالةلمجنانالثافيالعامفيثمكتبتيالدبوالتحلي
فيالشرهـعالىفسهابناتوتدعوبهاوالتفننفغالمواوترفيةنشاالاتحسينعلىعوتحراكتاب
المجدنينشرتهاالربيةاوموضوالرحلةافىهذهفيمقاالتهاومنفيهاوتركبهناكتابة
وغيرالحالالجرائايهسانصفحاتعلىمقاالتبعضونشرتغررفوائداي817ال6سنةالسايع

ديوانامنهاجمعتمختلفةانفاماغانيءوعدةوارثاءوالمدحالنزلفييدةقصائدونظمت
بعةالمطفي3981سنةمطبولحبمرلهببتبعنوانالمحارفنظارةمنرسميةبرخصةفثرنهصنيرآ



جلوصهاعياداسدفيوعايدنهسلطابممارعتدمااطيدعبدالسلطانبمنعرهاهتأتوقدمناألديهة
وايوانوفبىحبواباشاوامينباثماوحملممرخديواالولتوفبقومدحثبقصيدةامةوهنأت
اللطانمالهؤولهاذللثمنامدبقامنوكثيرآفرنسيىاخاهالرثتفيهاروسياقندل

لاليمالملكزمامصاريرفدنائبةخوتعباضرعيكا
مصرضديومدحفيفييا8مامنظوماتهاومن

جمالطعقودأمنلحكتزهتثغورغنتبسمالروضزهور
داناكلالحياماهـبهناراالرواحنداهايبهج

والمنانيالمعاهدتعطرتعرباهاالنسيماذاهب
الحسالطقاماتاالغصانمناراناروضافهءترعاه

المعانياربابضولمابهقجمباوملنصنردانوصرآ

اكانيمنارقياطانوثدطيوراالشقامتوقد

الجنانلىثعبهاالبماربلدىتراتقدبشوجناتهنا

طبواتىباصاجميلمدحفيومخها

وبهيالتعطآالهبأولىبهيالسواافديافدبيماال
افثيالنمثالهلذافأبىطسيماالجمالدولبدرعنت

مثوالالضجومزهرالكتجوكالعرمقكلقفيفاذا

وصوالالييماالجوزاالتبلغسنائهبحجؤتوارىواذا
بديالوساعنأنوارصازاوافباالشراقمعنةطكلت

اروشقتصلايوانوفمدحفيومنها
الظالهمنالليهاظتاصعدبالمثهباهـاشومىنركت

ببدمرسماءنزريكعروسةعنهافاظتالضيمكيومقشعت
وصناءسزةذيلوتجربالهباتمرحالىكانبهاتوف
بالصهناالنشوانكأيلبهامائسةالغاداتئمايل

الغناكالروضةوداللهاالهازهتنيةظمىض
بهاءبدجصباثريامراىفوقابدرممهماستكغصن

فنائيمحهامبهافىلطقومماقدأوترتمقرونةواجى
المآبعذبلهالشفاهـكانطاظطبنبلصبماكلتان
االجاءمعدودآمنفيعودروذاهباليهتردحتى



نظمهامنابياتبعضمشطرةايضاقالت

المرضايؤننوابإللمصرسيمسونرضاالغرامباحكاهللعاشقين
معترضالمجهلبانثىفألجمكلهمعاذلينالعذلاليسرمون

عرضاالهوىوفدظنراالذمامذاكنقضواوانالحبابيالندافىروحي
نقضاماللعهدالذيالوفيعداذجموالحبجاروإوماعدلىافي

فرضاقدالموتانيزعمنصمفتالالذىبايرواصتهعهـ
الغرضايباخلمحبهمفيفماتيهيبالىلحإلممهماصابه
والعوضاثمنبدألنىابئفمافامتنعواالوصلنرامذترأى
فقضىنيفأعياصبرافسامباتظإرعسىةمالقلبلقطع

بالبترولمحترقةجتتوفيةصبتىقىوقالت

يذمفالهاعطافورقةمحاسئبدجمعنفسعفافة
السليشيرالىايجابالظإفنيذاتهاحدفيضدينجمعتلقد
ذلكعليهااقروفدوفالت

القرلهعلىاكونهلفيانورعيئيبابةقلبيهامبذكرالمعاني
بالقلبلألبصارماحلفئخقلينكلللعينكهمنساعمى

إبظولها

الصنديديمدحرأيوبحسنويسودبالحجىجموذوالعقل
شهوذوالعداةالمعامعضظالوفييوممنالمقدامالفتىان

ودوصالايالبالجدروزانهالفنالقنوالندب

قولهاإفىءيةمنظوماتهاومن

المقغاياتفينالالورىكلوعلىسيلهعقلالنتىشرت
المقتتىنعمباللطتمتسربلفرمسودالخلقحسناكوكأ

المضايمتسبابواآلبالفضلافعالهلهثهدتانوالمرء

العنابهالظبيحلصيدراممننالهااكرامةطلبتنماكل

ابالبمرالفاضليناكنىماللمعبهريذهمثذوالمال
فرنسيساخاهاترثيوفالت

المثهبمفرىصاهامنغصنومالذبلتقداالزهاراعينارىمالي
رفيوالجرانةفيوامكودأوفيكربالروضارىمالي



الغيرلوعةوونشصضفراقناديةوهيتنىرقإلىأرىاتى

العفرعلىمطروعاليوهذاوناباجمعهااالحياءسابقلقدنعم

الفكلمنثهبونؤرالكلادبآوفيفيفقدالثاسمص
النظرعنبتظوانسمسوالهالخبز71وضالفضلمنابدى

الدررمنمنظوموقدحوىصلهقرإرالآروانه
الحفراعقفيمطرخاصارفدمهرتةاالقطارالذجرجايتهذا

واليصربالسمعملوالبهحينمانظوتبحتهخذماءمحز

البشريامفردعودةمنعادهلأسنيوإترثيهالبصلاهاقالئم
كالمطرسالبدمععيرنيدتنظريعناليومهذاكمذغاب

بالقدرالقضلإعابتاممقدراصقلهذمامالخوونلدهريا
والعصرباالجيالتنردندبميالندبكالكنييضوبلحزن
العسرمدىنمفيالقلبمذوإصلغايتمانالقلبفىقمىوياله

مصطبريتلنوادييمليذاتندمكنهاضاقنفصيالحزنلجةفي
الهلثادبمعتههاجعلتوقدمغناهاجمالاصووبحسنروحهاوخفةبلطفهابانامرواضتهرت

قاظكلوإطلعثاورباالىمزةممافوتواالدبمضاميرالعلمفيمهمضلالفضل
جنسهابباتبينتبثوطنهاالىدتطتمتمنهئمكثيرآفاستفادتقربعنماوعادينيياالورو
يرثىوحالنهالتهاتالزمحابفيمريضةومالوهييحةاقواالظالحديثاقدنوح
حمصيبكقسطاصإختهابنبيروتمنبهاجاوبدةإقصيداللجبرإئيلمرةوصفهاوفدلها
منهاقالطبفيمرياناتمناليهارسلهاضيلصيكل

ارقابعدتلكفهامنغبأروالصواكماشتيروال
والبداغااليمواوالحسنصوتااذاتالطفاالعريدةاغرقرب

المساغبسربهرهاالتينامرباوالنفائلالفضلرية
البراغوسدلالحلىصاهادزاذالازاظوالى

بلزموالجربهه



باألصوبرحافة

وللمدالباب

االنيةالحتبةفياوروبافيالعرليةالصحفاركلالىليش

اولافصل

االجمالبواالورونتالصطأحوالوممف

الجدعبدارئقاهبعدالسماالحقبةهذهفيمحزمشألفاوروبافيالعربيةافةالمكان
فيينالمطعلىالعيودفبثبمظالمهورالمثالسلطانهذافالطالمانيةالدولةعرمقإلىالثاني

يكونواراءهاالعدالقرافعةحيثباورويافالذوابيمامارلتفيذصماءاكةلهاانواراداالحرار

الظمدوالهبواريطجرائدهمونمثرواهناكفعاشوااكببرالطاغيةهذاثرمنمحياعلىآمنين
أوجالىاالرثاسبيلثرقةالإبالدلمحميةبحرجمهدواوباالخالعىالمحبوبوطنهمويخدموا
العربكالفةمجلةعاحىاكرمليماريانسناساالخنشرهافقرةنوردلذلكواتباتاأطضارة
ئنفحاومغيندادفيفةالمطاعنوامقالةفياللبنانيةالمسزةالمجلةاتتزالبغدادية

وهياالستتدادعدزالعمايةفةالعحالة

الىهاويةاطاالغايةنحطةاالشبدادعدفيالصمانيةالدولةدرفيفةإدمدكانت

يداهوغلتعيناهوغصبتةقدعرجلعنعبارةافيابلكانبسنلامندكةأبعد
الظاهرةالصورةاالالبشريةشلهببقلملهالحراكدماتوفلجفلبةوقىعهرطوقذت
بلكلجنسيماابناهلمحفضمفكرعاملحزرجلانةولمايدلفىقيمناومنةيعدرن51النة
غودثةكىكلينيفمااطالةهذقيتوالخارالظلهةمنقوملعدجمااكةانةيدالكلما
ايديكلضربواثماعلياءقيذويأنامماوقالمهضومةاالمةلهذالتهفئضحتىالشينمن
المطبوطتحريةفألجتالدستورصباحثفزاللورائهممنمزفاواالمنبدادالجورابما



بمااالمورالىتوانقلباالخابنوراطقينجبوألألوالشكراطدتآالءااللسنةتفعقت

كأخيرالعموم

ومفترقيتجرىبينماالخلتيفييدبرهاربرلهااالموران
باورقيبعداليبىالغمنحيويمتبعدأزفضيماييماالضيققديقرفي

واكثرهمالعهدلذاكالممربيناوالعمانييناالدباهزهرةبااوروفيالعربمحافيمعظموكان
عابونجييىلىالمعارفكاكتورحلبمافيالمبرريناوالعاليةالمدارسفيالمتخرجينالمجيينمن

إمضواديبباحوعىيوسفودآللوجبرائيلمزاعقوعبداللهحسونتهاورزقغانموظيل
جمالالسيدفاثهرهماسوناماهمواوسماتىومنصورالخوريبكونمانعوراوميخائيل

يعقوبالثميخاالمرائيليينمنوندبهريلحيالمووابرهيمالمصريعندهحمداشيخوااالفغاتىالدين
نظاوةبأبيالمعروفوعص

فيمامهددربملعبتبلومغاربهااالرفىمثارقجابثالتيالعديدةالجرائدينشرونفاضذو
الىوترسلمحاباةبالالسياسيةاالحوالعننيمالصصتلككانتعموماالشرقسياصة
وقداطيدعبدوجوإسيسالمأمورينجورمنحنرأخفيةبطريقةتركيافيوالمشتركينالقزاء

فيرتصفةوفبرصجزيؤفيمحيضتانومنهاوايطالياوفرنسارااننيرظهورهاا
واللغةالعاميةالعربيةالمغةمنمزيجوهيالجزيرهذمعكانبانةيرصركانتمالطاجزير

بترتيبناكالعارفيناااللقلةالحجرعلىغالمابعتطالصصتلككانتوغيرهماااليطالية
ليبانفواواحدةالجرإئدهذهعننتكمالتابعةالفصولوفيالهدذاكفيالعرييةالحروف
ثمانيمنهامحيفةوثالثيناثنتينجموعهاباخوإمحاجهارغرشغايتهاعنالنقابوكمثفمقصدها

ممألياريتولفيوواحدةنابونيفيوواحدةبنرنساانجهفيةوواحلىبزبارفيعشؤوثماتىلدنفي

فبرمفيواثنتانمالطاجزيرفيوواحدةسردبياجزيراممالمن

الثافيالفص

ومجالتهالندنمدينةجرائد

ممامال

يرفيالذيكاقحسوناللهلصاحبهارزق3781عامبرزتساسيةاسبوعيةلجريدةامم
هواخنرعوفدكنمنبالقربوندسورثدفريةفييبتهفياكبسعلىويطبعهابنفسهحروفها
كاآلبمطبعةالمعروفةطبعتهوجهزبهابهاالنينفوالخنلفةالخطوطبانواعوحفرهاالحروتتلك



اوآلوهااالمورماهمنعندهكاناينامرعلىمبنيآالجريدةاصدارهذهفيقصدهكانعام
الحرفاالشاسةايديبهاتتالعبكافتالتياالتراكدولةبالنقبييموثايآالمالياالقئماد
ولمةالقسطنطينيعلىتيالءاالصلهايتمنىالثيكانروسياالىءصةثرقياناليشوإحذولذلك

ويقدحالهجوفيالنرزدقيقتدكانئهامناللطقليلةاعدادوىكاعسامآلنشؤرمند
ودولثهمباالتراكيعامرقد

ألمرآإالحمال
اثهرزقلصاحبها6781االولتشرين61فيرتظاحالقيةآلمياصاسبوعيةجريدة

االنشاءوجودةبالتوالظرففيآةفكانتترءيافيالسائدالخللارالضانشرهاالذيسون

السياسةرجالمغحسوناللهرزقكاناليهالمثارعاحبهااطجربخطتروطبعتاكتابة

وقدجرى1يأللهخراالىلندننسالمطأنجأمارذلكتركجااحالحفياالحرارمعياش
لهاترجمويئاالداقاالغاالولسءينثانصايونجيءلىلويىالدكتوربينوبينهاالتفاق

عنافترقالصابوفيياحنةالشامبفصولماالثانيويحزرمااالنكليزيةاعناالخبارا
مناديببرجلالجريدةمؤصحينئذستعانأااشغالهلوفرةمنهااعدادبعضظهوربعدبيال

بمانمثسترالتحارجرازيطرللهغدفيءلكانكاتايقمراللهفغبنعبداقهيسمىوطبه
موادهاسائريختبحسوناللهرزقكانالجريدةصدرفيط4السيامبالمقاالتانشاءفتولى
عبداللهقىءثاثمالحجرعلىالطبعالىتضرلينقلورقعلىفصولهاكلالجميلهويفخ

عندنخقالمزاصاباتبضيميغيركانالذيونبينوينهطرالخالفاصافياعامهافيامقمر
فيمنهاناعالتىكانتالننمعخعددازحتىاالقطارفيكلمرإأالحوالدخهرتوااجريدة
مقدمةفيحسونبمرهفقدتعطيلهاسببامافتأمليالضادالباطقينقلةعلى02بلغاهولندن
نصةوهذوالمصريةالشرفيةالمسألعينجلمجثه

وفةبمرمهونضرنهمبهجنهموزادمرإأالحوالفيثتركينالمالسادةآابااللهضاعفال

وامينياالحوالمراةبمتايةالمياماعنضعفاللهوفاممدئياحسانكلوألانة
ةالمرادضارووولماللينغرإفيةالنفقةاضعافشالوةئقتضيهلماالطباعةبحروفهاتصد

نفقتهاكاريع
الخلةك

مزب781النيساتمالرش2يناريخظهرتالطبعمثقئةالحجمبهيرةممزرةمجلة

اليسوكلشميضلويراالبصمفهـاألىرنافيةالرياباآلكاب11
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صايوئحيإحمالوالدصثتور
انكلرافيالخالفةألوالريىداالطتىوجريدافئصاحب

ايرانشاهالدينناصرفابلماعندرسمة

اتااليبهذهصذرهاالذيصابونجيويىالفاضلالدكحورلمنشئهااالممبرعين

واجتهادنجاحعنرقادفيمامهبواوطاتيابني
المواذتجنينحألوانتخبناارضكمجقدغرستاجنة

ارادماذانالاتاهامنللورشفآإلفيهثهدها

ئسشفادثحهدقفيرالنحلممنروضهاابثابآوازدهت

السدادفيهاوإسنوىبهلماكمابعدفيهاالعلمنوزضاء



الجماذحتىقددوىصداهمناوفيطفاقاالبلط

البالدوصفشأخهاموادمنلمجولحمااليعسولثيجتتي
للعبادرشدآحمنالىخصةمممىحتىاليعسوتإكرم
الرشادزهرتجتئيجناتىمنللارشادمنهمااطلبوا

وغاذوزدهاعادمنيستتيلذبنزهةفيحكةو
هذهعالفهاووونقسقاالسمبهذاالمعروفةاليروتيةمجييماانقاضعلىامسهاالتيالمجلةوهي
بالنورضائقهفيببصروهوالعلمثدذالعقلتهديالتصاويرالبهيةرأتاالدبيةالنالعنارة
الرابماعابلغتحتىمعواالنكليزيةبيةالعرفيثمبيةالعرةاللةاوألفينشرهاوقددأالطبيس
ومهولةرسومهاوانقانمواضيعهابتعددواحسنهاالمجألتإرقىمنكهالنوتعدعالسبابوعطلها

طالعمنصالطفولةعهدفيالعلميةتنامجال4الذيكانتالعهدذلكفيالسيمااعبارا
السواراحاطةالعلومانوإعبجميعاحاطالذيالعالكامةعاحبهابفضلاالفرارمناليألكاجزاءها
وحسبناالعالمينفيرتكواشينالخابتطالتيقلمهبنفئاتالعربيةاةالصزيندبالمعم
لتوطرقتااالوالحديثةالمديمةاالعلومإوابامنبابمركلمانهاافيهذهمترازبوواناو
والفلسفةوالمعادنوالنباتالخةوواالدبوالجرايةوالتاريخالعتيقةاآلثاروهيمفمارفي

الكنشافاتواتجارةوالصناعةواعةواكراآلالتواكيمياوالطبيعياتوابلطواياضياتلروالفلئالا
اوحوادالدنياانجارمنوبئحدمااليهاكلواضافوغيرهاالعقليةواالختراعاتالعمرية

متمحيحهاوإنتقادسمينهامنبسبرغثهاحزيبعداكبالضادالناطقونرفتيمابالىيتشوترمما

الدولةفئفيانشأهاالتيمجاضهمبيلفيجزيالتعتماإونجيعالويالدكتوروعافىفاسدها
االمانبوعورإلمالىبيعورالحريةباضرااليالمجتىالمعارثزهريانوللهاالنكليزية

االولالعددفاتحةفيقالكا

والسيدمصريوباشاظاحمعيلنذكرمجلتهلنشرعايونجيالدكتورعضدواالذبنبينو
كهالنظاموميأكهجنكسالروالسيررمبورنؤابخانعليواحمدزنجبارسلطانبرذثى

باجرجرجمسوالدكتورالنضداديإهيراباثطوقامماالعظمووزيرإالدجدرحاآ
داودومسترفتيفيوريمومىوالسيرشافتسبريللوردأواتهنستروأفوالدوق
الجرائدامهاتقزظتوفدلالرطاعاظممنوكيرهمماكيةنويليامدوالسيركأمامون

كاعماذلوحرباتىعلىرهوسسطالثناءكامنشقهبماالنحلةمجلةاكبرىاالنكليزية

قيصرفرظهاوممنالقاهرةفي5981عامالمطبوعةالنحلىجريدةمناالوللىوالعد
ايعالبقوله
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فضلالماففخيرمنوطنلهملىاالاكراالقومحبذااأل
النحلجنتالذييطيبكاطابمويدآفىالالثنالعلعطم
تغلووإثمانةيخلونحلةجنىلثاافكارهمروفيمنبمنفاكرم
العقلبهمايلذ2صيلواتفوإثددحوتهممالناتطيث

االيياتبهذطرإدإصبنجرجىايفماقرخمهاوقد

ماهومظلمالثارضعنتوقدجنتفنيمنصنحلهي
والمومئمقطافيماآلنحانقدواجنواثحهدهااالوطانلىبنيهيوا
ؤهووتبسئماالوطانوسنهفيددماصليلسئنهاهطومى

كوالمصريةالهثرقبةالمسألينصلر
نمثرهاالدياحسوناللهرزقمؤسحهابعنايةالربياللساننيظهرتثمعريةمجلةاولهي

عموماالدفىوالثرقمصرضوصسياصةفيالبصئتضمنوكانتهرافيمرئبن9781عام
بقطعتطبعوكاتةمائةثالثإكثرمنهااجزصفحاتجموعفتلغالسنةضعاضتوفد
كرسائلمختومةظروفنهنالمششكينالىارسالهابسهلحثىجدآجدأرليقثرطاسعلىافن
بالهجومشحونةقصائدتحئويالمجلةكانتالقالعمانيةالدولةمنتصيرمصادرتهاوالالبربد

فيالروسيةالجبويقمنابمرالذيالغازيباشامختارالسيماالعمانيةاطكومةرجالحقفيالفظيع
فيحسوننشرهاالتيالحجركألوالعصعلىومطبوعةمنشئهاددمكتويةوكانتالقرمى

بينماإطدبديةالسكةفطارليآلفهأالمنيةفاجأتهاذبوفات0881عاموتعطلثيزاالدامن
ممأترسألفابشارعالتيكانتدارهالىلندغفيالمقيمبنلينالسوربهاايعتمنسافئاكاق

وافوبمؤلهسببليعلموامدر8االطباشقالغدوفيوندسورثقريةفياولر3ءمخه

اشولىالذمممااالضطرابدةثشالقلببسكتةمونهكلخكمواثحمبةكثيفةبموادعوبمقلبه

غيظاوبئتاويزبدبرغوالعربابناءمناامعالليلنصفالىبتيالنهإليلةتلكفيهلج
ياومطلهباشاختارالغازيبهالمجاالثيفصيدتةنشدهماوقدفيهمويطعناالئرالثس

باشاتحاروهواليوماصبحغازيمختارباناتاآهل
باشابلحيةدفهتكةمفرواوقلةالبرغوثملبات

آلاطألفة

اكنورصاحبهالبدعلوطةضاتاربمفي1881الثانيفيكانونأنشئتسياميةعبفة



ثموانبالونجاحواسثقالليةحرشعارهالايضالحجرعلىطبوعةوصابونجيويى

انكلرابالمترلينبعضتبرعوفدابامريعاللهاناليرمظمالاآليةبهذهاافضت
وانطئجرأةاكثرمنهاقطنشاهدلمالثيالجريدلنشرهذهجنيهآالفقدرهءشرةمالبراس
السلطاتعن4الجارالحقائقونشرالعثمانيةالدولةامراضتشخيصفيلهجةواشدلسابم

فيتعمئمالنوائدهاوالهنديةوالنارسيةةالتريهاللغاتالىلرجمؤاالوفتفيفثوهووزرائه

لمرنوافةاظمسألةهيالذكرتثضالثيمقاالتهااومناالسالميةاالقطارجمغ
والقانونالخالفةومنهابطالاالاعااالستقاللفيكاوكألكعمانالفياعلالفةالثم

السلطانالىمنهامانببعضبعثلندنفيتركيافيرباتصاموزوروسعليهااعللعفالاغاالسامي
بةالعاقسومنوفاهفوءامثوارالدلكالسلطانفاضطرباعلليقفاالنياطيدعبد

فاستدعاهإلبطالهابالمالويطمعهويالطفهالجريدةمنثىءيقنعالسفيربانالىامرأارسلثم
االسفيرممرالرإدةيذعنانصايونجيالدكتوفابىانالبهذامليثهاليباشاوزوروس4
الخالفةاحتجبتوقدالسبيلهتفيوأغديهاسينكانواامراءالتودةابرإصدارقي

فهاوتىسيأاليالعربياالتحادبجريردةمذثئهاابدلهاماعند

كاخيرةاثر

جمىهنديرجل1881شباط01امدرهافيتينذاتثهريةنصفساسيةنشؤ

بانثاحهاوأمذباشاموزوروسالييمافاوعزلالمعتعالءالصمانيةالحفارةعلىديترولكانالرعهعند
فاصعرالمعارففليلالوسولعبدوكانالحهاالمثارالخالدأجربدةمقاالتلدحضبالمال

قصيرآجريدتهعمركانوجهةالجدرياكلفدالجسيمنحيفوإطعينذاوالبصيؤالبصر
هدظاظدقيقبحرفومطبرعةريهكةبعبارةممعوبةإداتسعةىمشهاسدرلمبيث

الرصولىعبدعنالنقديالمددفطعالطهأنشئتالذيالمصدبافيالالغيرةانالسفيرالعثماني
رالظعناللشؤاونوقفت

الريىاالنحاد

طامرنباباكانمايونجيوبكنور18811عامفياددرهااسبوعنةشعامبةمحبفة
وتأليفهمبالضادالناطقينداظرهاذمنررالقهنوباضاعرابيعهدهمرفيومممنفألبسيامة

العربضمكقفدالفسادالشاهدلماوكنالعربيةاليالدبهبعفياالتراكأواحدةية
ةبعثهبمهاوكانتمنهاالمالثاالعللىظهوربعدالجربدةإصدارابهلمبانحاأملوال



واخياراالنتقادوشدةنثااالبالغةووالطنعجماطجهةمنبهرهاالمارالخالفةجريدةمئة
الختلفةالمواضيع

والخلةالو

عابونجيلويىاكتورلصاحبها4881نيسان63بتاريخصدرتاسبوعهجريدة
هيوشعارهاالشرفيةوالهندودانواالمصريبالقطرامعظبريطانياسياصةفيالمجثغرضها

اخمالامنالخرابيأتيهاسمينةلةمصرعبمدلقائل651النيياسفرارفيالواردةيةاال
هذاالخطاببئعمراظليفةقولعنوانهاتحتطبوعوردالجريدةهذهمناالولىاالعدادوفي
لورهـاغإرجبليمنفهاعشروعرضهارمطواالخضراءومبرةغبرإءمصرتريةدنصه
الروخاتمبماركالغدواتيهوننهرااوسطيخطفىأعفر

لجهيمالشفلبطيئيروفالحومرتبوالوجودنادرةانكلزآبالعربيةالمطابمولماكانت
يتيسرحتىالحجريةالمطبعةعلىمطبوعةمنشئهاءيدبخطبةويمثافئاصداراقتفىاالفةهذ

الجرائدعنالنقلحدودلرمباخهاكفيلوبمىاكتورإلذموفدفابوىماسبوالحوادتئتبع
لالرالباعتديدإوفىتعرنيدالبريطانيايخابيالمجلسلرخطبيىروتإالنكليزبة

الناسلحتاليئثكتاباتهكلفيوكانشاءكمكاالحفيهلبرمانللقارىاالمزتركيل
وهرالحوادثبمرجىافحصرعلىكنهاالحزابمنلحزبالنشيعاواالديانمنلدينالتعصبعلي

داغطيلةمقاالتافئولصاحبقاطنةوالشرفيينحاصةينالمفعرةمالتيالسياسيةء
منعظيمجمانبعلىرسالثانوإخمهااالنكليزسياسةمقبحاالنيلوادىاءافيضوقعنبها

وزورغرنفيلواللردانكلتراوزراءرئيمىدسثونغالى4881آب11فيبهمابعثاالممية
اللردالىبارممالهامرهالىكاتماوعزاليالمرفوعةالرصالةامميةوردستونراىواذخارجيتها
الجريدةهذهفاتبالجملةوامضصنهفيللتدقيقممرفيالعادةالخارقنكليزياالدانورثبروك
جمينوشهرةاقباالونالتالعهدلذاكالشرقسياسةفيكبيرآدورآلعبتالمعتبرة

لثانالفصل

وجرائدهاباريسمجالتاخبار

لىالص

الجمهوريةجعلئهاوقدفرنساحكومةبامر81ألألعامأنشئتاسبوعيةممياسيةامحيفةانعنوهو
ممكانهابنطقالتيالبالدفيواالفتصاديةوالمجاريةالسياسيةلمصالحهاترويجماحالهالسانالفرنسية



ثهعبلفىالشهيرجبرائبللباالىصولهاوبتحروتاالدفىالشرقفيالسماالنعاد

فهايمثببهنلمكنهقيامخيرحةالمبهذضامباريفيالمعارفوزارةنرجمانالخلدألل
افرمنشنهامالنممرمامنالثانيالعامفيتعطلتوفداليهاالمثاالوزارةبايعازاد4مايليريدما

فيالسالمجريدةنشاءالالنونسيباشاخيرالديناالعظمالصدرمنبدءوةالقسطنطينبةالى
عمان3اعامق

نظارةابيدجرا

ايوعنوانهااسبوعيةهزليةجريدةنظارةبإبيالمعروفمعانواجمىعنؤعيعقوبإنيخ
اممعيلالخديومصربامرمنلنفيهسببفكانتجلالنواديفي7781عامنشرهازرفاء9نظارة
بلمبادئمنشيئماينيرولمئرفييولمالننييرالطغإالمجةشديدةسيامةكانتالنباشا

ررفاءنظارابمارحلةجريدةاعدرحيثباريسالىفلىبألدمصالحلخدمةممتهضاعف
ددرجدوباطنهاهزلظاهرهاجمةبجرأةاممالهامنتقدباشااسمحيلممزاكرةإفيهااعادالتي
مادهاايتثماهافكاناالبعةللسنةارإة31فيواخرها8781ابألفياولهاعددأثالثونمنها

واالريافالمدنفيواالفبالاللذةشاليوصفبمامطالعتهاعلىويتهافتوناالعتبارمنهدا
واثماالتالمفيدةعظوالموااللطيفةوالنوادرالظريفةالمحاوراتئتناولباحثهاوكانتوكربمشرق

اكيثربلنسخةفاستةاسبوعفيكلمنهايطبعوكانالمصريةالعاميةباللغةكتوبةالسديدة
العربيةالمصفياحدنادرالعددوهذانعىالف51االوقاتبعضفيبلغحقذمن
الحاضراكمانطاظهرتالني

كازرقانظارةبواوهومصوفيبهعرفتالذيإالولاسمهالمجريدة9781اذار13فياعادثم

جديدةباسماءمرازادالهااصتبالىاضطزيرانهغوالفرنسيةالعربيةاللغتينفيومبالرمهونشرهامزينة

فيانشأولذلىالنيلوإديفيالجريدةاليهمتصلمناعناتفياشتدتالممريةالحكومةالن
81ال9ايلول61فيالممردةالحظاراتوهياالسمانحتلفةاخرىصصصثسنينإربممدة

جؤهالحاويثم0881وز71كانيزمارةابوالثم881حزيرانفيءفارةايوثم
3881ابلول92فيالممريالوطتيثم1881نألسان8فينظارةكاابروثم1881شباط
جريدةأنشأا68منةوفيافةإماناريخمنالثافةبةافيبمرهاسيردالثيالمصمنوغيرها

ببةوغرشرقيةلغاتبثمانياجبسيانكاالبافاراولمهالممريةالزثارةال

والالنيليوادىاالنكليزىاالحتاللفيجرائدهاتعلىيطعنصنوعيعكوبكان
ابطدتالمصريةللمدوعاتالحريةتاطفالكاللمصريبنسرولصوتهباكلالمناداةمنيخشي
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ى

خيآطبكافهغ
نظارةابطلىجريدفيفيإلىنانةوالقصائداالصالحميةوناثرالمقاالتبشراكى

الشارةالصضمنوغيرماتركياألو

سعادةشعارهاكاإورنظارةابيجريدةإصدارفامشأنفجرائدووئثدبدهاالحكومة
منثئهاوضعفهرضبدايوتعطلتوالالتينالرإيععامهابلغتحنىالقلوبصفافيالشعوب

مناولممركانفيالحريةخدممابعد0191االول31كانونفيفةالصفودعبصره
والنمولالسياسيةثماالت1مرتنشركحيرمرةنظابماجرائدكانتاالستبدادعصرفيهالوارغ



اللهوغعبدهحمدوالشيخاالفغانيالدينجماليدااكثبةكامشاهيربقلمالىنانةوالقصائدميةلف
بقمميدتيناخييارهاوتحتتموصواهمالمفانيوابرهيمسميرواحمدنديمعنداللهجدوالىخياطبك

ببلوتصعلعؤبتبربئالعصرهذافيبشعراءجمغخياطبكاللههماغنفيستين
وهاافيةالحيا5091عامفياظسينياليوييل

بيلايىنهايل

العجبآبةيابلامموكليابهجةطآبلمالعمىبابخةمىباري

برحمهالثرةالىاعلخرصيةمفاخرةقدباهتالهواصمبلب
االدبدولةبهءزتالذيواششاعرنابيليوبسنىواستبشرب

بوالحسالعزمنوالدحستهةطالعةطوتاالسيدهوهذا

النجبالسادةبلهنظيرآعينينظرترالأذنيتهكهماتإق
ذخرآلمصطيلمقطزهرارفلمبحرأتجدجماهءم

يخبولميخاالىايصاديإفيفببهالعدولشقالذيالصديقنغ
اكربشفيسعىبماتةممتةبتنةربةاكم
هوافبابلالبالصفاغزحزحهااالوطانيعنخطوببم

لهتبفيالموبخالسى3فاظموفيلمستندلواشاؤزيمثل4هـذو
فالباببعبالنواليثماؤرالورىكرمفيتساىمجدأثيل
بالذنبالرأميقامكيفبيماصالمحاقراتمتةنةفال

الضرلبمنضعزبملىلمثماحاكتفضائلىفاحتفواضلىعمت

الذهمبحليةالطيتةوالحلمشيمتةواءزمزينتةزالعلبم
ذببالهذاوالتغتركأكدعيماثلهانآلجليحاباتن
والقضبالحضبجلصةبينشتالنحسبهاالشفصيحمدالليس

الطربرباكايهلجمتلفوكأتيهعزتقدافةاال

ضمبأحراابماونبذاكتضاقدفلةثاراعنشئتإذاوسل
العرلبممةثالعصريايابوسويقانلةوهيفرنساانارتله

المجبذالعذبمااإتطوأترلممنطةلمأذناسمعتلونذاك

ارلبمنماعرالنتىبشواحازتعامرةالعلملبممدتىرمأ
الذهبييوبيلىفينالتةوالعزدررتاريخهستىزانهامنإذ

5091



الصادخاداذفاو

االنفاسنفايىثناكوتلتهطراساالىعالكءرائحئ

الناميىييهلخيددبهرالفضلوفربضةةمرواكراموراى
إالعراسىمواسرنيفيريمومئماالعيدالمدهبجعلوالك

يىوالقرطارالثتلكوكانصفوالومملشاعيكوك
مراسصعبفيالتيافيةفاصافنفيالقرننصفانفقمت

االتيالطيبلهتإالءدمفسدظقدالخلقأكأالبينما
االدنامروتريهءازتطمشرعاىذبءلمكمنالورىورد

الحايرحئافامههمااورآصافياطوسقيتهمءاء
ارآمبيسيساكوالحلمداببالاللمجاموااالعرابللثدتص

كزاميالعلومازربةوبصدرمنازلدمرؤوعةنهلوبالفيللث

بناسلستللفضلآكننيقاءسمديحكعنانيموالفي
االزوسبالدءوابواكرزهاجدآليالإلافيظكادعو

كاميىوارئقائكمجدكوببردنسهاجةبافتعيدآيهضاك

السبخيرعافيةنسغمنمئزمالعيشةدارشوحييمت

االلماصيمميدكتشاهدحتىكتهارختحرزرفعةوبقشت

القاهرةمصر

وجريدةمجآ

3كانونبتاريخظهرتممأاخاءمساواةحريةفىضعارهابةثهرسياعميةلجلةكوانهو
لتي1مصرجريدةانقاكاعلىسحهااوقدامحقبكاديبلمنشئهاة61في9781االول

ماالعبارةبهذرهاوعدةالعريابالداعلىبالنفعبعودمالنشرالبيلوإديفيتصدرنت

اماخماخهامصرممأدمةمصرظهيبلمبتغيرااليفةاتغيرتوالرارسميقةاتغيرت
نالنتهجمبرزمنعدداولفيقااديببهاصزحفقد

والهالشرقعنوالمدافعةالحقونصرةالباحلمقاومةاروموانمااالنتقامافصدالاتىعلىأ
عتمتجافماالتصرجتملترممااألمورحقائقاكشفانفمسليملهرالفضلوعغ
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منالمجثيظهرماابينوانافقدذويوآراهالحريةهمبادىاجدوانوالتلميحبضاقعر
امطالخانسميهمالذبناللصوممعايباوخوانوالصدالحلاهلومقاعدالحوادثعوافي
نلقبهمالذبنالظلمةومفاسداالمةأمباءدوههـأندعوهمالذينالخونةوشالباالمرأولي
بالدهوالىقوموالىنفسهالىبالنسبةالشرقياالنسانواجباتنأءوانانظاموالةجهال
الدمالةواهيجالشرقيةالجةبقيةأقيرانومقصديالحقوقمنالواجناتتلكيقابلوما

لهمانقويلمارفيناقلوبفيالغيرةواحيالساذجيناعينعنالغشاوةوارغالعربي
مولىلىعنهموينذواالخسفخطةنويخرجوافيطلبوبممهوألومفيلتمسومساوبمحق

بخبفيوالنفائسأالنفعىوليستصغروابيألوابمالخائشينفليآلويذقواثمنماوفهميشتري
بمااالجانيمنوآلهمواوطانهمواموالهمابدانهميعونيالذينمجاهدةفييستميتواوهضوقهم
منوحيدشفهوممادونفتلوقنثعهدفهودمهدونفلفمنالمقامرفعةمغيخيمابطمعون

سيدفهوالشهداءاولئكبعدعاصقومنفهوثهيداطدونفتل

نزقالبهادفعهماالمزاححدةآثارمنوطويةالبألغةفيمتناهيةفصوألفيهاوقدكتب
الدولوورسياسةلجمهلحملصريئاارةالوزرئيسباشايافعربشاسةدندماوكثيرآالثاب

بلوكاقيلوكنهااسبوعيةجريدةالىابئحولثمثديدةحمالتالبيلواديفياالوريية
هذهكانتهوالىعائدآباريىفزايلالصدربعلةاديبأعيبالمحرمناالولالحول

حهوراكالحلمزامقعبداللهبخطاومنشمهايدبخطيةاطجرومكحوعلىمطبوعةرتصليفةا
لبدنفيالنحلةمجلةفيبونجيطلويسالدكتورعنهاماكتبهواليكاكتابةوجودةباالدب
قال3سنة01عدد

صديقباانثأهافدالماهؤاممراامسياسيةحزةجريدةالعاشرمنالعدداليناوردء
فصغصةالمعانيبديعةنشرةوهياراهرةياريسبحاضرةاعقاقدءاديبالبيبالفاضل

عمدهابينفئفياللهاعزهئهامنثالفكرةعملوقدؤجهابستفاضغزاءمقاالتحوتفدالماني
الغفولسنةمنواالنثبااظولممقطةمنالنهوضالىالشرقيينممةبهايسنفزعةبابننذات

بتجريعىسطأثقيناكمالطوصرفالتقاعدعنعتياضواالعربيةالنخوةبحنالواالعضصام
مصثعذرةاثباتتحزيناوقداوطاخهممصالحعنوالذبالمتفرقةوءاجماعكاتهممقلو

يوذبهأمنفقهوجالمشرقابناهبهاليتفكهإالنجوذجسبيلعلىالنحلةعمدجؤالبديعةمقاالتيما
ينران

كاطقوقثر

61فيأسمهاتارطحاميةمقدمةالحرةالجريدةضعارهااسبوعيةةحربدةلجرامم



االعتدالجمعاكتوفدالشرقحقوقعنفاعللىجرجسءورابنميخائيل0881نةمخسان
كانتالعربيةاليالدمصالححدمةفيتامصىواظىطاهروجمدانعلىتدلالتيفيكلكتاباتها

ثمالجميلبخطهمنشئهااالمواديمتبممرتبةالمباحتالعبارةكثيرةبليغةالمبدقويمةيفةاهذه
تصلحتىالعمانيةالسلطنةفيالمشتركينالىمختومةزرفاتنهنلمايركانالحجرعلىيطبعها
المفدرةمنبصاحنهامعهودلماهوانائهاصطالعةكليتهافتوناالقرفكانيطريقةءأمونةاليهم
السنةنحوعاضتماوبعدالقضائيةالشؤونسيمابالالمعارفوغزارةالقريحةوبمءفيةالم

ابرائدررضفيافةإدصضدمثسالثيليواالىعوراميخاثيلمفرأالظهورعناحتجبت
اكثابهذامنااللثالجزءفيبمرهاسيأتىالثيتوابئ

كالرءاءاالنجاءاالتحادء

الدولةمنانتقام0881صنةالمويليمبكابرهيمانشاهاسياميةاسبوعيةجريدةهياالتحاد
بذثرةمابهاوابدلهاتعطكحثىالوجودلعالمتظهرفماكادتلهارلمساوىءبياناوالعماية
وقدوترواحدعلىقاطنةتضربكانىالرجاءتسهىثالةجميةثم1االنبادعنوانها
نالهفاذاالضفيلغرضبنشرهامنشئهاكانالنقليلفيمنصدورهابعدالجرائدهذئوقفت

احمدوقدكتبففعلتبالدهامنطردهفيفرنساحكومةلدىقىيهاسفيرسىولهذاعطلها

جريدةحلىقالوجرائدهيلحيالموابرهيميصفالقاهرةفيكاالصاعفةبدةجرصابادفو
جمدواالحرامالمسصنارالةفيالبعدومنالروازضمابينالرأنياختالفمنبينها

3االقصى

ثرالبصبر

لماجها1881نيسان13فيأنشئتوالغربالشرقوقاخكلتخلحزةاسبوعيةجريدة
لمنفعةحسنباسلوبوالحكةصادواالفواالدباصةايىشزوننتناولمباحثهكانتغانمظيل

قولهالصهدانيةةبالعزمسثغيامنشئهااستهلهاوقدبالضادالناطقين

يعورلمموالووعبدفازفدداايهااعثماديعليكص

0003ندرثهريمراؤبمعينالنهاكبرعضإللهاالعهدلذاكنرنساوزارةرئيسكشاكان

قلماالؤالنعدداهاصدروقدالمذكورةيدةالجرببفقاتالقيامالجلدولتهببةخزمنفرنك

االنباءعريدال3فامرةفيهشة811عودبمعوداحبهالعامموكبجريدةفيورد1
بىإفيصدرتااروضدالمطوفاسكندروميىيداننىجرجيامابولينافيرت

اصاقةااشيةاطفيالمابخورةاكوكبجريدةعنقآل3



ت3م

دباصالثهفضل

باربسنيالبصيرجريدةمؤسسياصد

تشرين31نيموالهةرالىلانثةالذيالبيروتىدباسطيلبناللهفضلوشريمهموصسها

وسامنالوقدبيروتاءاذيهمندباساللهفضلنصإالسكندريةفي3191سنةاالول
اللبنانيباخوسبوسفالبحميرريرلىدئيثمآونمبايباشادثالصاعدمناالفتخار
الحايةانتجاغاوطنيماالىعادحىمألصهيمنيهابمتبغليارينيملالىجريدةعاحى

في0191آب51بثاريختوفيالذياللننانيالخورينمانالخريرفيظفةثمبهأفيبداشمن
بانشاءافروقصدتمراكشقضصليةاخرهاكانمهمةوظائففرنسااليدتماءبعدطنجه

هاحماينالولالشلوتمهيدالتونسيةاالممارةفيامصاطعنوالدفاعنفوذهادكاالبميركاتأن
تضربالنهاكانتالحرةالجريدةهذهخطةمنمستاءالثانيالحيدعندكاناليالدنلككل

لخيرالسلطنةاالطحوهولهيمكنتريهاوتلرمناظائنينايديحديدءلىمنبعصا
اانئقادامنإبخاةالبصيرجريدةإلغاءزرنسامنمرارأاليالمشارالسلطانطلبولذلك
الراتبفقطعبالوزيركتاالمحتومالقضاءحلحتىباحالىادراجذهبتمساعيهكنالمتوالية

التانيةسنقااواخرالىتعاثالثياجريدةعن

ثيالمشوقكوكبكخ

بمرهاالمازرالبمهولجريدةاحتجابد3881عامفرنسيرجلانتأهاةسياسيمحيفة
تولىوقدالحلمزاتقاللهقحبنرهاءبداللهولمجراتاألااا5مأمطبعةفيتنشركانت
منشئهافسىييروتفيحاالالتجاريةالمطبعةعاحبالدمشتيرمجرجمبحرولنهانرتيب
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يفلحفمالفرنسيةالحكومةمنالبصيرجريدةثالعلىراتئاضهريملجريدتهبنالاننيمرارآ
وكانتنفقاتهالسدوارداءباكانتءيركافيةاللطالتابعةالسنةفيتعطيلهاإلىاضطزولذلك

افريقياوثمالاالدفىالشرقسيماوالعمومأا5سنحوادثاوللنثأالمشرقكوكبمباحث

لالىفئالعروة
لهاانفصامال

مأصمآ8اموألا58كأهااطم

ءباهـ
صءجم

جمغيمبميخصز

ثكغيمةء
احوص

برص4لمح
إألحز0ا7ت

غره
أيؤ

ثحلشخي

ط3

حالسدعبههءف

3ثالهبمأو ءجمبئبمليرألم

سحمطالما

اويالمنشهباثمااحمد

سسيهامووأحدالوتئالعروةعجريدةعلىاءالبيضاليدعاحب

1031االؤلجمادى88151اذار31فيأنششتألاصبويةادسياسيةجربدة
وهيالمصريعندعدعاومحزرهااالفغانيالحسينيالدينجمالحمدالسيدومياستااللمد



شؤبماكانتالحديةاالسالميةهضةالنألصامناالولالحجرتعدالمباحثئيرةالعباربمليغة
وقدءلمرمنومصرالهندفيزيةاالنبالسيطرةوتنديدآلالسالمتعزيزأالرتانةالمقاالتمن
االثهراردونالمواخلتظ881االؤلنشربن61فيآخرهادآثرطعثمانيةالجريدةهذه
نفوذفيهالهاالثيالبالدوسائرالهندالىدخولهاومنعتراانحكومةادرتهاحبثنشرهافي

الخديوتوفقداوائلفياالمكندربئمديبةفيتأسستاالسمبهذاجمعيةحاللسانوكانت
منشيعصفحاخهاعلىنشرالمويلححييكابرهيمانويفالإالسالميةالجامهةلدعوآلىاالؤل
قلمهنفئات

فيلفةاال8ويميناالسالميةالشعوببينالمحوميةالصالتلقويةطمبرهابميعنيراعث
بحقوقواالجمافالحيفالىتميلالالتيالقويمةوالسياساتنهايالمشتركةالمناغدوثأأفرادها

والهندالعربامرامنوغيرديومصرسابقباشااسمعيلبخفقةتطبعنتجالشرقيين
المنشاويباضااحمدبالمالوهاوامدفىانتشارهاقيواساطالذينمهمقدوفيراعياضهمواغنيائهم
تنولكلالجهاتجغالىترسلوكانتاليلوادياكبيرفيواثنريالشعهيرةاتالمبرماحب
نهسةللبريداجرةعينتوقدوالفديروالخقيروالغنياالميرليتداولهامقابلبدونمجانايطلبها

فيالمطوعارثقالعروةفيءخابعهاوردماواليكننسهبهحلمنالسنةفيفرلكات
الوابصبالحرفبيروت

فيلهارهاصداعواتهاحنمالهالمترإكايانصالحزيةأئمحزيةئقؤأالتيالجربدةتلك
ومصروالسوداتالهبدمنفبعنهاتطرثرهاوآءحزيةالجرإئداكثرانهاوستحين

النفوذذاكلهايمونانالىتطهحاونفوذفيهالهاالتيالبالدممافىعنبمنعهااالوامرواسئصدرت
تحزقوهاكانتنورهااشعةالتابالداتلكمنمنعهاانكترايمفبلمالتيالجريدةظث

الوجودعالممنلمحوهاالوسائلفاستعملتالقلىباعماقالىوتدجلاالغشيةوتنفذالحجب

علىالحاضرةالجراثدأمتحداقياالجريدةالثفاالعذاظالتيبددالذيكاننورهاواطفافى
كأاتزهاعلىالنهوفعالىدعوتهمفييسيرونالشرقبنيمناناهضونارزللموالتياالطألق

كهألالشص

ومحررهافويطهسليملمديرها5881شباط33فيظهرتادبيةسياسيةاستويمةجربدة
يطغصفحاتكاناريعمنموثفةالجريدةوهذهاالممرإثيليينتوشناءانوهماساسوناهواي

هبشبيتحنتلفالعربيةوعبارةعبرانيبحرفيئطبعناالتخرجإلنصفاماعربيبحرفنصفها
فيبرزتوثعكالنوعهامنجريدةاوهـوهيالحروفبصورةسوىاالولالنصفعبارةعن



الوطئياشعبمصالحعنوالدفاعالتونسيةللكةاحوادثنشروغرضهابالضاداالطقينسان
البالتسعىمنيةوخاكيئعنارغكاكنمحقطبهافكانعليهاالفرنسيةالحابةاوونبعد

الثاسععددهافيواالفغانالوومصيابعشانوردتفقرةالمئالسلعلىواليكاالنشاءفي
وهي5881نيسان63فيالصادر

متعصبالطرفينمنوانكلحالإصعبفيومارتاالنكتقدانيةإالالمسئلةان

انماسامعبهارتالخبربةهذهالثاسافلقتوقدللظهورقربماالحربواناالخرىلجهة

تصلحإناالملمنوانالدولينبينلمحواصطةمستعدتالمايادولةاناالسبوعهذافيايضفيل
ليةبايظهرصيولمفقطوالةوكنصانملاالصال

الراجفملا
إسبارعنخارجافرنسافيةالعريفاخبارا

كلىالتنهرةث

مجلةبهيئة8881سنةآبغرةبتاريخعدرترةمصوتجاربةمميةإدبيةسياسيهجريدة
جاماتىمنمورومحزرهاالشزتاللغاتمطبعةماصبوردبنالمسيولمنشئهاالحجمبهين

حسنةوهيبديعةبرسوممزينةفرذابولهـ3إنجهبمدبنةريةمنصفتصدرنتف

المفيدةوالرواياتالجليلةبالمياحتوطامحةالقسطنطينيبالحرفعقيلورقعلىالطنيممتقةاالسلوب
كابقلمالسياصيداالتطفنلىالذكرالخصوصتحقذالتيولهافاهمومنيحةاواالخبار
وغيراللبنانيالبستانيراشدبنسيدتاليفالخدرذاتروإيةرواياتهانإومنغانمظيل
فرنسايةجمهوررئيىكرنوالثانياطيدعبدالسلطانورةنرالصنشرتالتيالرسومومنذلك
القديمةرسهبوتونىومديةالجزإئرمدينةمنظرومنهامصريوفاالولوتوفقتونسبايوعل

ذاكجرائدارفيمنكانتالشهرةانالقولآلوظقرطاجنةوموافىءصهوايفلوبرج
منهاعددءوعشرينبعةارصدوبعدعمرهامناالؤلالحولنهايةفيواحتجبتالعهد

مدرستهافيالعلوموتلقىبلنانطوراألعينفريةفي681سنجاماتىحبيببنؤلدمنصور

بهبروفحونشتىلغاتمعرفةأحكماذالعاليةمعهادتهافنالييناللعازرالمرسلينبادارةالشهير
سمدةالدريىتولىذلكبعدوالمذحوةالمدرسةتالمذةمنالنابغينمقدمةفيجعلتة

اخيهيوسفمعدجلحيثالنيلواديالىسافرثمعرامونقريةفيامحبةمدرسةفياكمان
وتعيندروسهاتمامقبلمنهانخرجاممعيلاظديوعهدفيالطبيةفصرالعيئرسةمدالىالبكر



وأعطرافرنهالىصافر7881عامفيالقاهرةفينةثندمالمملرصةجقءللترجمةصتادأ
بفتاةفحطاواقرتباريسالىاذقلثمواحذاعاممافماشتأنجهمدينةفيداالشهرةجربدة
العربيةاللغةوتعليماممتبيعمهـنةينعاطىواففرنسية

اكأمسالفصل

ايطاليافيةالعرالجرائدانجار

اطالفةكاثر

نابوتىمدجمةفيوالريهةبيةالعرالغتينبا9781عاملمرتديبيةسياجةاسبوجمةيفة

الخديويةوصرمنضاميمابعدباشاالسمعيلكافيبصفةسافرلماالمويلحيبكابرهبمنشرهاوفد
وافقالذياالنيالجدعبدبالسلطانأحديدواالخليعلموالهعهاظاظهاربنلكفارارالمصرية

مقاماخجريدتهصفحاتعلىيذجيلحيالموكاناليالمشارالخدتترفىعلىةلاالورالدول
االترالىصالطيننظالالىحقبالافقلوانهعربياصلمنيتسلسلالمسينعندالخألفة

فلفاءامقرركانتاللطالدينيةاكرامةبهذهسواهمناولمىهومحرديواليقولكان

ماناكلفصافي

العربيةاالمةبينالفكرهزاامخدادمنفوظلذللثالثانياطيدعندالسلطانفاضطرب

باريسفيسميرهالىفاوعزالثمانيةالسلماخةعكانمناالكبرالضممنهايتألفالئياالسالية
ينابينخبرهاينتشرانفبلالفعالةالوسائليكلالمذكورةةالجريدفطيلفيبسان

السفيرفاشارالفرنسيسعاحمةفيحيلئذآموجوصابونجيكانيلوالديهورانمقو

وهكذاجمتهالسفيرفتخبالماليلحيالمواغراءالمقصودةالغابةلبلوغوسيلةافضلبانالعماني
خهاوالثانيولاالعددينعدللىبعدجريدفنشراستمافعنالموللحيوهيماتوقف

المسنقل

مافوااسرةلمولجاناالنعةالخافالبالدجميعبفموحدتهابهانعياايطاامنتمابعد
تهززاقواحمبتاالستمارشبطروتهاجزبهثصطرحالعومعالىاناالرهاتالما
الضالبقعةهذهكإمظووفئاحمهاتإضفرنساانغيرعليهاحمايمثهاوتفشرتونسفيفانفو

ونسيةاالحكومةعندالديونمغلهاعاففالافربجزائرفيووسممرهاعآح



امهاضضالىايطالياالحاضرعمدتسالعهفيالسياممةلرجالقويمسالفةالصنتلما

الشروطفيهتوفرتبعنكاااليتحرىانروتبفياقخطممنفطلبتغايتهالبلوغ
المذكورةالمديخةفيايطالياقصليةإعمالمتوبمبستلوعافلبىكبارالمشروعبهذاللقيامةالموا
مدرسةفيالرييةواآلدابالعلسفةااستاذاللبنانيباخوسيوسفاليواسدسدولطني
وعولهوعندوالرجمةالعربييالتدرصناعةلمعاطاةرومةالىبالسفراليواوعزالمارونيةاطكة
مدورابطالرسميةبالمحرراتمزودآردينياجزيرةالىاببانالخارجيةوزارنهاإمريةرومةالى

باضسيوصفيينالعهدأبرموهناكتوشالىبهذهبالذيممأسردينياسعتقبلالجريدة
محيفةاثاللقنصليةاالولأيرجمانابستلىساوجوهـايطالياقنصلماتشوالسنيوربينو
ظبعانكلرأيمصموقزخصوصاافريقيامماهوسكانعمومالعربمصالحتدرأعنبيةس

فاعدةكأغلياريولمدينةفيادارنهامركزلمجعلوإنافكارهاترجمانويمونايطالياحكومةينفقة
فصولهاوسكتابةبابوسفويتولىجزورصردييا

اسبوعيةوهيالمستقلةجريد881اذار83فيأنثرلياريضالىباخوسيوسففسافر
حروفرصففيانهيسافاززبنوطظابنمعحبيقداسهالمجىكاتادبيةسياسية
القروتفيالياسقالعربمجدعناالضاحتخطتءمااالولىكقلالىادواالجريدة
ننوذهانالتيفرنساحكومةفيتطعناضذتثمالألحاقةالعصورفيشانهمإفىطاطوعنالساقة
1تونسفيايطاليانفوذيتهذ

ايطاليااعننظرباخوسيوسفصحرفة41للهذهعلىحمايتهاالفرنسيةالحكومةنعثرتفال
وسمامقنمظنيحماحبهامنخامةبدعوةالبصيرصريدةبةلينلىشاباريسىالىوذهب

وسموالمعانياالنشاءبالتفيعصرهصصارقىمناكان88يسانثحهرخهايةاليكاالمستقل
ااالنجارإشقاهاالفكاروحسنوحرية

المحارصلالف

طالمتوالمجرفيالبريطانيةالجزائرفاخار

مالطا

المتوالصفيمالطاةجزصةأضا6زركلص1لهاالةشالصامدتةفيظهرتسياصيةجريدة
طهوج3هحهمحجرمدةاعرادفيإحوسرصفعنوسواهااالنجارحذتاعيلراج1
1881االولضمركاونفييىايالمحادرتينكهمحأكايم



جرجمطاكاروء398سنةقيلتعطلثثمالمالطيةتصدرباللغةفكانتمنثئها13نعلمال
عاميةعربيةالفاظمنلتألفاطيةالماواللغةاصةاعددالمصربةالهاللبئفيزيدان

والكةداالورالحروفنفسهياللغةهذهوحروفمخهايةااليطاممبماإفرنجبةبافاظنحلوطة

1اثمالسيلعلذلكنثميئا
هلهااهنةأهولا5هم3ط3كاأأل3الع

ههآحه05ثا2ام388ثهالماام4احةحأحاثه33ااال

آاكهداهـصاماهـ31أ4اأألالااحاداولدألكهااادااط3لماحأمأس3أهأم3أل4

11ا3مامحهمحلكطأ355سأثنأثأكهولك4أههثطأله334االهاهش5

كلمانأ3اأ495هأحأ1امأولأأما8حأاااكااوللمث8أاا

اللد

االفرنجيةبالحروفاممتوبةاالفاظهنرجمةمعالعربيةواليككتابنها

ىوالخياطاتإيخاطينالتفصبلمدرسة

لنفعلجمديدةمدرسةإنفنحتمدبةأممببركركارافي3علىالمديمالثارعفي
المعلمعنديذهبواالهندسةفنيفصلوابسبيتطموايريدوالليفاذأكلواالنكلالركل

الساعةمنينوجدصيلالتةفنمهادةعلىبووطوريزوبارلندنمحافلمنالحاؤغريكمنصور

العثسافي8الساتالىالغدافي8

ثيزماتثو

ئزجزمضرربهوزبافي81ال8سنةالرصبالساناالسبوعيةالسياصبةفةاهذأنشئت
ظلفيلالرفئاقسييالافةاعهشةاتخذامتركياربئباشاقدروياحبهاعنوفبرم
يومعفالبمااانحطااسبابوبوكىنيةالعماالدولةفاتاعنالقابممفبمقاضذالبريطانيةالراية
السلطانلحسبفهاارائهملنشعراالقالمبابالرمجاألجريدتهفيوافعراالفيةحرمن
معاثالهفرتبالمالبقوةاليهباشادرويشاسمالةفيوسعىحمسابالفلذكالثافياطيدعبد
وقتينشرمنالجريدةهذموشسكانالخرقاءلسياستهتروطعثمانيةلر003قدرسنوبم

الشبغانثأفبهاوفدبالفادالناطقونالمسلمونعليهاليطلعمقاالتءربيةمحاثهاصعلىآضالى

9091لاالتربئ33ريخب1811عددجامالطاالاوأكاحماأبدةصمآلهن1



العمانيينفيهاحمثبالذصثرجديرفصوال6981سنةاالنجانياظوربصيالثبئابنيب
ذلكضرويباعدامهكاالسلطانارادةلصدورداعيذلكنجالريهاالدستوردةاططلبعلى

باشادرويثىعنالمددبقطعزمانكجريدةحياةوانئهتاكتابهذامنالثالةالحقبةفي
8091سبةالعمانيإالنقالبحدوثلدى

الشرقدثك

ئهاعلكمانلمثقبرصجزيرةةقاطفي9881عامظهرتاسبوعيةادبيةسياصيةلجريدةاسم
المشهورةارمانجريدةتعطيلبعدالمذكورةالجزيرةالىلجأاالعلارمتيوهومرايخان
النيلواديعاصمةفيالعهدهذاقبلثرهاينالثيكان

العأنيةالمالكفيالمهضومةوضوقهماالرمنعنالدفاغالىتريالشرقديكدوخطة

الحيدعبدمظالممنمونجااالكرادتعذياتمنمصالحهمطايةاالنحليزيةالدولةتستنىثم
بحدجريدتةعطلانالىمسنرأآجهاالسبيلهذافيماحبهاهدوقدالحأنيينسلطانالناتى
ورهاعهدظمنينسنت
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الثافيالباب

افانيةآلةالحةفيوبااوفيافيانامشاهرتراجم
07813181

لمأ1أ

كنمانمظلك

الفتاةكازبمباويبةالعرالبصيرجريدثيومؤسىالعثمانيالدسثورموادمنشئياحد
بارءفىفيالرنامميوناليىاالفراوالاللاالاقالفرنسيتيفتينواالفرنسيةالعربية

كاالنيغارووأالديباكاومشورتجريدةومحررممويسرافيكااكروزانوجريدة
الصصمنوغبرهاباريسفيجمباو



بنابرهيمبنضليلبنزيتونبنابرهيمبنالياسبنابرهيمبنظيلبنإسهيمبنوحليل
فيلبنانجبلفياصهرالذيالفديسعادةااقدمابنومىاللةمنجرجىبنمرجيعى

بنانيةلنصروهيبنفوبننجمبننصربنعبودتبنمريموامةعشرالراجالقرناوائل
شدميرقريةمنايفتإالصل

مدرسةدخلعمرهمنمرةعثالحادتآلباخولمابيروتفي81ع6الثانيتشربن8يئاريخلدو
يافثاوربإلتوخطيتمالميعمماجوشكاوكاتئاشاعرأفيهاكانجةالفرذاالكةمفمارفينجعينطورا

وأحالياحوطابرهيملمااعنارحيةاةتوااالزيناصيفءإعنبيةالعراللغةاخنىثمبارىم
بعيدأوأثمااللسةهذهمنباخحتىاالنكيزيةاللغةأصوا

نهعتابعةاالسنةوفيامخارةإةمحفيوآعخبتعييخه3681عامالسياسيةحياتهبداتوقد

المعامقبزيادةانعاماوزادهالثانيةبالىثةلهوانخصرفيةترجمابيروتمتصرفباشاابرهيم
النفسبعزةالوظيفةهذهلخدبمواأليةترجماثاجعلىسوريةواليئ5681سخةباشارافتوليولما

برسندلماوعندباشاواسعدباشاصيالوإليينومدةاليهراكإالوإليمدةفييراوحزية
هذابفبتياظارجيةللزارةترجمابموجعألمعهاالخيراخههذالعهدةالعظيىالصدارة

7781سنةوفياتهانشريةاسةوراتممىاالصدارةقىبهةلدتةفيهااذ781هشةيةطالىالمبصب

وأنالمبةمجلسفيعنهمنائماسورياسكلاذنجه
ربةالدصضالدولحالكوماتقانونباشااغوبمععيطااتباشامدحثاليهعهدوقد

القانونبوفعواغوبظيلالعظمانانذامالدولةلحالةوموافقامالئمماوناقامنهلفايوو
وداقعالظاماتمناختلالمجلراماكذصلساتفيظيلواخزثرالمةوولةللىصباظإالسامى

مظهرآالخفيةوالدسائمىخبمايئاالادولامطامعسقضيروثباتيةبحرواعلنالدولةعنكيان
الطوالمالاالليهيعلةونيألدوقومائبءنواكاالمينالمندوبواجبات

مدحتلنفبهاالحكومةعلىازميربعوثافندياحمدمعالجلسفيشديدةحملةحملوفد
قدبلغتوكانتباشامدحتتيفيالمجاسلمنافشةتعرضالذيباشافهيحسيناراءوقاومباشا

وثانالمبهمجلسبفضالحيدعبدالسلطانفناعامنثاغايتالعتمانيةوالدولةالوطنواعداءالجاسوسية
عندئذفيالمعارضيناولوكانالمجلمىذاكبحلالحيدعبدالرادةظيلفتعرضبفضهفامر

ثعاءوفذالمانوناالىواشدهااإخبرزيةذ1أورةالمأزةإتفيهولفظورالممثخطابةخطب
رسميمابهارادتةوصدرتومخحهعليهصدقعماالىجوعلهيحقفألالدستوريمنحانالسلطان
امردراالحيدلعبدفيافكارحريةاسومميةإنقلتفلمافوفهالالدستورتحتلسلطانوا

العبايةلههياتالذيالخيلهممقدموفيثمداعباعواالحرارالمجلساعضاءبدفبىعلىبالقبض



ووأرسلنهلمحالالفرنسويةالسفارةإلىلأللتجاءمكرهفاضطربالدسيسةفاعلمهاالممالىحد

معكلكونهاكيسفيدرهمبوليسءتباربمهاومرسيلياالىالتجاريةبواخرهااحدى
إالرتشاهآلشائيتشنةلمهائقلىالتيالساميةالمناصب

البصيركاباسمودعاهاجريدةءربيةانشاالوفإضخاليباريسالىاثرجموعولويعد
ةالحكوانحيثحياخمهاتطللمجريدتهانغيرمعضروريالالمعاصقكسبللوطنضدمة
شددتوقدعندهتومنالشديدكلبالعقابوانذرتبالدهاالىولهادمئعتالعثمانية

وقدنشرهاعنأمدولاالىالمضايقةهذهفاضطرتهخبيواالنيالعثالبريدبالدضلهاعلىالمرإقبة

يلالطوالمننىذلكفيالرمقيهمايسدليكتسبدالجرامخريرفيوااألليفاعلىبعدهاانصب
المجيلىللعمانييناالجانبحمايةفيهانكركثيبمابالعربيةالسياصيكااالقتصادفالفكتاب

والفايطالياواسثقاللطاليةاالثالورةافىعلىبالنرنسويةفعسيدةونظمايهاكجريدةنشرثه
فصيدةولهالمثالنادرثاليفوهوبالفرنسيةينىمجلفيكأعمانالسألفيتاريخكتاب
يقدمهاجرائدكانعدةاظهروقدياسورفيناحيمابمنابوليونوالبرنسيلدللبرنىكواقدم

بالفرنسيةوالهاللبيةوالعربالفرنسيةالفتاةاتريهوطنجمريدةوالدولةضدمةمجانيةئقدمة
ولهكتاببكرضااحمداحبهالصكأمشوستبجربدةيحرركانلوانترنابالفرنسولو

جربدةاعمدةبهافئدانالتيكانتالشائقةالمقاالتمنوانشأءثيرأبالعرببةىالمغكاحياة
الجراءذمنوكيرهالمهالفيغاروالوالدلبا

وشدةرأيهواصالةعلمهوغزارةمداكهلسموصةظباريسوفيمةباطاورفيبمرهفطار

وامحابالشماالنفوسوذوبالسياسةبابوارخواطرالعلماءمحجةفاصبحلوطنهصهاظ
صهيرالثوالفيلسوفلندتفيالفرنسويةالدولةسفيرالمسيوهانوتوملمنالعاليةالمقامات

عدالشيخوالعالمةوالعثمانيةانيةاالنمهيدباشاومدحثالحريةتهيداالفغاتىالدبنجمال

علىيعتصدكبناوكالفالشامةاهلبينالصيثالذاخيةسوالقرالىزارةرئيسوكئاعبده
ديثاطيثجاذبانوهماالعسؤيةباريسساحاتفيذراىينأيطكانواخااحبةوقدآرائه

الوجلالىالناسيضظرواالكرامكاإالعتباربباظرةاليهينظرواإنالياريسييندعا01وهواسياسةا

اكروازانبدةجرسويسرةفيانشأ3981وسخةالمشهيروالنيلسوفالخطيروالسياصيالعظيم
االساميالقانونالصوجاهدوجاشيتيماالسلطانعلىبهاوحملالثرنسية
الساميةالمقاالتمنافرنسويةاالجرائدفييحررهكانبماالوطنسبيلفيطويلجهاديعدو

باريىالىامخهفوافاهوطنيتهوعدقنهيروحريةفضلهاالتراكعرفالعثرقيةالمائلفي

السلطانصهردامادباشامحمودمقدمتهموفياالستبدادمنبمهراالوطانلمجروافدجمهوربهير
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يرواالمامحقبكواديبالدينواالميرعباحسابقاالنوابرئيسمجلىيكرفاواحمدالحيدعبد
مريهسومعليمباريىفيبطبعهاالتىكانالنقابقيكشفجربدةصاحبارسالنمجيدامين

ليطصركيسومحلةسابقمثميركااابدةجرماحب

النهضةروحغانمظيلفيهمفاثاراالحرارلالرذكرهمكثيرمنئقدممنباريىءيريمموقد
إلىالمقدمةالجمعيةلتلكرئيساوبقيمطيهمنراسوهالفتاةايهةجمعيلهماوالفالىطنية
جهادالحيدعندالسلطانإدركفالالشريفةمباديهمالجرائدصفحاتعلىبنشرونواضذواالمات

تريختهوالىاالولالصنفمنكأالعماتىلجشاناكباريسفهفيرهبواسطةالياهدىاثرجم
وكففبولهامنهراجماعمايخةليرةعشرالفخسةمعاالولىاإلقةمنالشفقةكانيشان
بمعاسقباريسفيللدولةمعتمدآيمونانعليوعركالحريةنورونشرهالدسحورطلبفيبهاد
النيشانقبولقسبعزةرفضانةليدالهائلةنبةاالر4الحوادتاثرذلكوكانحيانهمدىأروا

منمهداةببياثينتيامروصدرعدريادنسإنحباالاننيقائاللالطائوالمبلغوالوظيفة
الدولةمالييتممطاوئرقتالرشوةمنخمهتانةوداقنلوالاللهعباددماسفاكااثيصةيد

لمنمعتمدآاصنانفيمطثماارغبوالالعمايةاالمةونشواصالحفيتبذلاقحقهاوكاق
وتقهدولتهمصدىفيوالنفسهمصطضفياليعتعدمطيهال

فيالركيةواوالنرنسيةبيةالهرالجرإئدفيينشرهاكانالتيالمماالتومنالجوابهذافن
باريسمحاكمفيدعوىاطيدعبدالسلطانعلييمااقامالحيديةةالسيامسوعناالرمنيةالحوادث
رفيقهوياثرجمعليالدعوىفأجمتمجازاتةوطلبمنهبرىءهوبماعليهوتعدىاتهمةبمونيما
وقعدتوقامتباريسالدعوىلهذبتفاضطرمشورتجريدةثيءمنبكرفااحمد
هذفيمجابمدلحاماةانفسهموقدمواوضالفهروشفورمئلمننالشهيريالهامينعامةوهث

بظروفهاوماجرياخهاقالمحاموعاماةالدعوىهذهمنرعاتطغصاروقدعاطالمدعنالدعوى
نشتاقالثياكحباهممنوهيخاصكتابفيجمعتوقدالمذكورةكامشورتجريدةفي
ثيالعنالدعوىهذهاسفرتوقدمطالعتهاسالنة

يرزقولمباريرفيمهيراسؤرينومنماريبالسيدةافقرن3881سةحزيرانكرةوفي
جوقةوسامتنهاعديدةئاوباريسفيونالممرهاهمنالسابعةالسنةفيافترطهاابنةسوىمنها

فاحياباريىبالوطنيةالعلميةالجمعيةفيعامآلعضوآواننخبكأدونورالمجيونالشرفب
ومشكاةلقدوبموقدكانالشرفيلالعةمقدرةونلالغرفيإوعرفالسورياالممشانبذلك
احزامهمحنحاالدبانمنلدجاتهينعرضولملمجميعالمباديسنط5ومراففائل
لهمواطالمارويةطائنته4ساروالىضاصملذااالديانجمغلروساء
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حير6

بكرضااحمد

مشورتجريدةومنشىاقاساالعمانيوإبالضمجلسرئيس

واالستبداداالظنيرمنالعمانيةالسلطنةالتقاذانجهادفيغانمظيلرفيق

ومحياالستبدادمحاربمطنابالدفاعءتالمشكورالمبروروسعيهجهادهواعلوقد
دعاهانالطالشريفةمياديهابثفيمحفانالفتاةجمياةلجمباإموخادماالرافيةةا

غرةبياريىفيالنريةارضفيالمعدودةانفاممهابخوفدنهيربراحةفوافاهلمالقاتهربه
ظهنفثاتاخروكانتواالنسانيةوالوطنالحربةسبيلفيدأثفذهب91معنةحمزيران

عملسنةخاتمةدعنوانها3091سضآلجاطتاؤلفيكمشورتالدةجرنشرخهافرنسويةمقالة



واثرخطبةجوانبةلهاهتزتاالنسانيللعالممنعاهطارولماوجدهمملىلخاتمةنتكنبوةكابىجد
الفضللرتحبةدهدثرةاالعظيرئيسهالفقدهاالفثاةجمياجمعيةعلىعظيماتازيرا

الفرنيةومةالحالءواشزءتورثوهوابخوهوبموهفندبوهبينوالفرنسوخمانيينالمنوالحرية

صديقهةفياوفدلغمبتاصديقكأمنذكانترفالجوقةحامآللوسامالنهكانهجثارفيرحميا

باللغةتأييناالنوابمجلسورئيسمشورتجريدةصاحببكرضااحمدالرفيوظهالحيم
خطارغانميوسففترجمللفقيدواخائهوالئهدقوعواطفهضرففيهاظمرتترأالفرنسوية

الواحدبالحرفالغانميةالرسائلعنقلىننبيعرشعرةوالبسةالتأبيناهذ

بيماوغفالمصابالمواطىبماالمعيدرنورأفىءاليوم
الوكبالوطتاضباهومجاهدصادقحرفوادمهاباوت

هانصدعالقلبلهاصاعقةبسقوطواصرعتالحادثاتتنافابئقد

الوجعكناوماكانوقبيلىاالمىتعلت1حموديومفي
البدعالمنشبيالغانمالخليلبحدقلوبناجراحاتصاقدواالت

عهالورجلالضميرالحربلرجلبهعرفوابعيهلالرجل

اندلماالرفىعلىبركانسانمحرقسمصاببيماباالمات

قدجمعتالمواطإحزالتبلكلمتفردآحزبنافيهخصما
ارنفغفالظلمالنوإبمجلمىفيراسهمسقطبيروتمذءابءن
نرعاليلدآلخرآومجدأظلهابنسبتسورباوإنال

بدعلمبهدآاالهلبنإلراحةثابعزمولمجدبحداره
نفغفيهصائيرابفيكلنفعةيواصللباريسومضى

القطعاسمىمحررآراحانرنجواواالتراكاالعراببجرائد
وسغعلموعتوسعتخبرةعننصاغالالدالصالحفيها

بماشرعالقويمالنهجسوىغرضوالغبنشابهمالممشروعه

فيهاطغالتيالمقاالتلمكضظوالهلقدلمشورتقرا

ارنفعالشانبهاكرمتبعوإطفتبجدإرهيمعرفواالمدمنها

ولخرالمجضبهالحياةشرفمبيخاقاماإهذاصبماكنت

شعالثسديدلهحزنيكنماوواجعبمكلبئنرضهامح
الحرثياحبانهاخضغياكالفتاةؤبهاحرتزعماهواحداللطانمهرالدامادباساعودهو1

وجيزةبمدةعانمظيلقبلالربةارضفي

8281



ممطغثاريخءبسطفياتيماوإالدمويرإواكرمغداع
هجزععنالصرخهذيوقنتيفيمجردآكاناالنمدياممث

اجتمعقدللوداعحزبللسانيدناياضرضاناؤجماند

هانصرعفيهاالتيظلمتكجمبثةإعظمارئيسببيبتلهف
المرغقيلنفدوهغربةفيألفاربباالمىنررضمايسدب

الوجعدقتمرارةاشد3وإنابيماياترفتاةوجعاتذوقأ
اتبعفيماثاتجماونيطبنربتيالخليليافدبهت

ضغوبمابهرماذقابفرعةارمانحملواواه
انقطععنهفماقطعااتهوثباتإللححبلفرطعى

اليندقعهمهمةجسيماخطببهىاخمابناودجراهليا
وبالسمعيالعيانالحقيقةهذهاجميعلمناواتامولة
ينالعسيفهامحقماوهاعرنائقصرانيفيفرارة

يدعلمسويومالوصولفبلتضافركرناكفلنسرعن

ثمنغوبهامواطنبحبافبئعاملبنهضةابطاعدونمن
عإدباطقوإعتبروسمعوهولىااللدىيموتلنيقةارجل

وضعفيمابمرنافيجضافيإذنيحيالىغاتماماتما
المجتمعثباتيوحيلقلوبناانهالطهارةنةوفواد
هالمرنفعالقريبوبالنصرعظمتمواطنصالحفيهاومحرك
واضطجغوالزراعةالحراثةتعبمناليومقداستراحالنشيعلهنا

أرعلماالحافظإنالنزاهاذيضعلميداهزرعتفمانا
وللبجعللنسورويرءالفريسةبستانفيعالزياليجف

فزعمريئلنبأمنيجاظناالمواطصحضنفيفبذاك
وطنورغنورهافيحريةءمناهداهبمامعتزمويدوم
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ثه3

كأصبروللنم7
كدبتةءادلى

جعحمف7ط 01

9ةايياص
4ء

ءل01ة

تزم4صةأي5جيمم
س8داجمه

5ىءصس

أ1أسرر

لالمولمجيبكابراهيم2
باريسفيلهءالروإالناءواالتحادوصعصأنابرليفيالخالفةجريدةمنشى

العصرسوقدومحررجريدةالشرقمصباحورنمااالجنزهةجريدتىوموسس
بناربسممهاوثئإالعروةجربدةفيالمقاالتبعضوناثرالقاهرةفيامنوغيرها

القعطحطيفطمنىشجرائدومراسلي

الماضيالمرناولفياالنقألببعدبمصرظهوتالثيةاكرالبيوتاتمنببيتنسبهينصل
ووممدلهالمغفوركياأفنديحبيبللمرحومتباامربماولفيالمولمجيإبراهيمالسيدجدوكان
مناالنتقاتىدورهامصرفيحالمثلفيالمواصبذويمنسواهتىاشإرلقىكاثماكبيرباشا
السيادةطالبحولهاوحامالدولامطامعهددذلحديثاقدناعصرالىالماليك9االمراعصر
اليهومصاتهامكانةاليهبلغبماففازكلاالغراضواختلقتالعفولفتسابقتوالقموادالوزراهمن

غيرهااوالصناعةإوإلزراعةاوبالخارةآخرونوأؤىالحكممنصاتالبعضهمفارئقفطرتة
نقالباالذلكاهلانغاسومعاالرئقاءذلكمغكبيرحمملالصرجمجدالمولمجيبرهيمللسيدافكان

فالسيدمعظمهمعلىالجهللتسلطوالمالبالمألذواشتغالهمالماليةوالمكاسبياسيةابالمطاخ



673

ماادوقديذاكرهمورحهميمااوالشعراهاالدباهتمجديخلاللالدبمحإبرهيمكان
ضيقهحالفيإثرجمبهافانتفعإلخديويالبيتلهحفظهاطيلةضدمواليتهاوائلنيوولهمد

كاسترى

وكانوعزوجاهةدتفييالدية16481هـ2621منةاوائلفيالرجمةاماحبلدو
ابرهيمونثاطائلةفىوةنجغتجاريبهيربيتفيهامعرولهنشجالحريربصناعةثهوزاموالده

وورثحدإثتهوالشعرمنباالدبمولعاكانوكنهوالدهتجارةفيمليخهيأوهوورغدسعةفي
ن5والفقراءمهنةيومئذوهيهثاالدبجمعلانهالدهلوأواللهيخمارولمجدهمنذالث

نوابنهااعظممننفكهولتهفيبهااالشتغالالىسافتهاالفدار

العشرينفيإترجموا38315مشةالوالدتوفيحتىمصيدآآشاوالدهجمرفيابراهيمظلت
كانتمائقدفازدادحيبمالعملفيخطتهعلىوجرىثروتهعلىوفجضهالتجارةفضولىممرمن

صرتوبهرواءتبمعجزاتهاافاستحدثوقدالقطرهذافيالعهدحديةالبورمةباتمضار

اننفسهوحدثتهاسعاالرزقمنيديلبينبمايمتففلمللعلىطالبمابرهيمكانبهااالثرا
يضالحعوطابفاخرىونحسربالمزبدطمعفنارةيكسبوهوفضارببهبالمضاربادةايطلب

فييتدرجالمترجمزالفماةالوخيهعواقبهاقاالكثرونمايعلمهمعاآلننشاهدهمانحوعلى
بالديونوإثقلتةفىوتهاستترفتحتىبةالمضار

سمدهمآتئضاعتوالواالنفةالعزمنعليهنشأبمايذهبلمل111منيدهفروغاتفى
تكااالنعطافنظرالبيتهذافييومئذالخديوباثمااسمعيلفنظرالخديويالبيتلدى

بالرتبةعلييماانعمثمارةالتوومعالديونفوفيالموكاهياتفوهبةإغتىاعطىاذااحمإل
عبداخيعلىوانعمممرهمنمرينوالعثالثامبةفيوهودئنافاالممجلسفيعضوآويةالثانية
دآوتأالتجاريالمعهدذالثلىممحافظةالمجارةمزاولةفيوابقاهايضاالرتبةيتلكباشاالسالم
صنعمنالمصريةاالنسجةسليعنيعدلنانصماءاكمنقصورهفيمنلجمغاوإمراصدرلذلك
باصطناعوامرةاالنسبغيرهذهالبسةسيدةيداتالىتشريفاتفياليدجلوانالبيتهذا

االيامتالثفيفبنامعرضالىاالالرساامنكية
باشايدرالمرحومالىرئاسئةإفضتحثىاالستئنافبمجلسوطتءفياثرجمزالوما

فامرلهلمةشاهزالتمااسماعيلالخديوايةعولكناثهـرجمبامشقالةانحثمقاقلنهمافوغيهن
وزارةسقوطذلكاثناءفيواتفقالنراماالووسبيلوالمنسوجاتالمشغوالتفةفىمصلحةباعطاث

بالوزارةالمعروفةباشاشريفوزارةوخلفتهااجنبيانعضوإنفيهاالثيكانالختلطةباثنويار
صاثربمفانتدبالدستوريةالحكومةمنادىءلناسيسالىطنيةاإلفابانشاوعمواطنيةا



راغبلرحومسكرتيرأبتعيينهاالمرعدرثمالبكريعلىالسيدالمرحوممعذلكفيالشتغال
رأيوسدادنجابئيمامنظمرااالائفالوظذهيتوكولمالماليةناظرباشا

المرحوهاحفاتنقواالدارةالسياسةمشاغلبينئيهويضهوالشهركاناالدبالىميألانور
تاسيىعلىاكتبنشرفيالكبرىالماثربمحروصاحباالحكاممجلىاعضاءإحدباشاعارف
باسمهمطبعةهووانشأافتناخمهاوتسحهيلالنافعةنشرايمبغرضهاالمعارفبجمعيةعرفتجمعية

كتبهاتطبعثكاالجمعيةانووالمصربةالمطابعاقدممنوهياممتبتلك5831صنة
النهضةهذتاريخفيشأنكبيرالجمعيةولهذهالوهنيةالمطبعةوضعوطمطالطعخرىفيايض
بدجرسائلوالغابةامسدوكممأالعرؤستاجالممةككتاباكسنبمننشرتبهيرآالنها
والفقهواالدبالناديخكتبمنوغيرهاياءلفاوالماللسلوكواكمان

النشاءجاللبكعمانحمدمعاتحدمطبعتهصماالالتاليةالسنةرفيالرجمةاماحباما
النيلواديالىسميماوجريدةريدةااالبومئذبمصرلعةالعرالجرائدمنيمنولمعرليةبدةجر
دونالعوائقحالتثمدبناالمنهايصدرلمثاوكنهاالفكارنزهةمماهاببريدةصةرفنال

انهامغكرفهباثماالسماعيلاظهرباضاشاهينالمرحومانذلكنبالسببعنويقالامدإرها

لجعيةاممتبابطنعتشتغلالمطبعةوظتبالغاخهااالمرفصدرالفتنعلىمثوتيئثيراالفحار
نفقتعلىفيهاكتماطبعوقدوغيرهاالمحارف

المطايعوانناءالحكومةفيوضدمةرةتيبينمختلفةاعمالفينقلقداثرجمانلرى
منهاعواحدمنمرامهكلينلولمالعمرمنالالثيندونوهووغيرهاونشراكتبوالجرائد
خطةفيثباتهوعدميضجإنقبلاصتثمارعملهفيلحاجتهذلكفيالسببلولهئهوبمافتداره

اومعمنتجارنةلكانتالحسكومةضدمةفيعهايرءبومثالرةالتفيثنىالنةواحدة
المناصىباعاكبرمنلكانوالطباعةافةاالىعنهايعدلولمالخدمةفيثبتواواتجارات
يستقرعلىيمنلموكنهواممهاالصصاكبرمنمحيفتهلكانتاالنإلىافةافيولوثبت
يزيدونالسريمالنجاحفيالرغبةنقلبهمسبببمونانمامملفيبتوناليالذبنواالذكياءحال

واتكلواجموهعملقيالنجاحتمةالىإرصولأمعتبطاوافاذاواحدةدفعةاالوجالىالطدع
واحدعملفيولوثبخواواءباالقصوربناهرفياضياعالىاالكثرينفيذلكولفياسوإهالى

الزمانمعاكساتمنئكوىالونةموكفاهمنوعهمهمايمن
يذكراسماعيلراظدزالوماالجانبمرممطكانالنهضيمابشلثلماثرجمانتر
واسثقراورباإلىرالخدبحدو9781سبةيةالخديومنصبالتغييرفيحدثفاللهضدمتهصدق

ممرتيرهيدهكاتباتنامهافينبمسنوابضعمعينهفيفاهوانجاءاليهرجماثاستقدمياايطاني



فيفانشالنفسهالعملمننعهذالثبمنولمواالمراءكالملإلىالرسائلعنهيمتبلعربي
امخههواحدةفييثبتولم2االنباوجريدةاالتحادجرائدجمريدةعدةباباوراقامنهثناا

عطيانالهفاذاموزتلفرضينشئهاكانلعلىاو

وعيشاوفادتهالسلطانفاكرمدالجراتلكانشائهافىعلىاالستانةإلىذهب30315شةفي
منابهوقرقدرهحقالىجلفقدريراكمالماباشامنيفيومئذوناظرهاالمعارفمجلىفيعضوأ
الىعادسواتعشرنحوالمضبهذافياقاهانبعدوالنظارةونشوفيبهيرمنلجرعؤل

لطولافةامدكةبواكذنشائةإالمواهبةنضجتوفدبالكتابةاالشتغالالىوعادمصر

نحبآتعلىوإطالءالسياسةلومخالطنهبهارراسفارهاثناءفيبخفسهاختبرهمامعاياهاممارصشه
راتاوقواعدواالدبالسياصةبينهةجابمقاالتالجرائدمراسلةالىاوألفعمداالمور

وهواالسبوعيةالثرقمصباحيدةجرانثاثمهنالكمافيكتابأحدةفىماجمعاثعهرها
حقواوفيالعطايامنالسلطانيةبالنعممشموآلمنهاوبعوداالصانةالىذلكرلفييتردد

الخديويلمبيتمخلصمابيةالعرافةاضدمهفيعامألزالومااالولالصنفمناالولىالرتبةبلع
6091يبايرصنة93فياللهزوفاهحتىوالمننبالمنحيخصهوسموهالعاليالجناببمرضاةالتعلقشديد
عمرهمنالسنينوهوفي

حلووكالفالترجمةهذهمدرفي4رصترىالمالعحسنممالجممتلىالقامةريعكان
إالوليالطبقةوفيافيالصاالنشافينابغةاالسوبحسنالخاطرسرجاالدرةلطيفالحديث

اولذعمننقدهيخدوالآلدايواإالنقدالىميلوشانألواسلوبمءرشاقةإسمياسةابينكناب
يعرفهلمالذياالهقاقوارعمنبنبئلمفألحثىلبفروالديقماذلكفياليرايرقرع
نيؤددمنقدفالماتمعااحوالساؤفيلتقبهنابموذخطضلفيتقلبهعطيهإنئقدواوقد

مناستمارهايرجىالثيكانالفاءررةوضاعتاخرالىملمنالصنقلفيالعمرفضىحتىامماله
فاياهاوكشواالحاطةمورالاووتفهمدارواالكالذهنوحدةالذكاءفينادرةمواهبإلالنهكان

زيدانجرجيماكانغيرالرجلهذمنلكانواالممالالميادئفيالناتاراقهفلو5غوامضها

ءيم

كمراشعدأفهك

الممئرقكوكبثأوالحقوقوهؤايةإمعرفولندنفياإلحوالمرجريدةمحرر

الصضمغذلكوغيرةالقاهفيالضياءوالبيانمجلتيفيالمفجدةالمقاالتوناشرباريزفي

واربهةالفضلجؤعريقةاشرمنامقمربطرسبننصرالثهبناللهغفيهوعدالله
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مزاشعدالتة

هرياناوشجقحلبمعرامرأصقحبيرفرنسيانجوانهثهرةوكفاهواالدببالعلممعروفة
شةايار41فيطىفيولدسوريافيالكاتباتاالنسثهبراتومنالهربيةالشاعرةامقمر

والحسابواظطيعةالعرعلومبمادئحداثنهفيفتلقىونجروالدهفىوتأدببهاونشا81ع9
الىانصرفذلكبعدويةاالبطااللغةولاسعنهمفأخذالفرنسيسيبئالرهبانمدرممةدضلثم

لضدتحارطبطةمغجماعةانتدتةفيهانجابتةبدتولماوفنرنهاابوابهافينخرئيالتجارةاعمال
ألىبهاولبت1681فسافراليماسنةاالنكليزبألدمنعثسترمغفيلهامحالثئينيةتجارفركة
اربلمنمعاملبهبينعودمقاملهنجايةوالداالمانةمنعليهبماكانوأضهر9681سة

هذدرامنفاسنئمتالسوبىيخغتمالسنةتلكوفيماطةثروةمنهاواحرزالتحارة
نخملهااليهائرسلالتيكانت2البضاانقدرالنةطبتجارةعلىفاضيةضربةيكونانةالفتح

ثمالسويسطريقعنبحرأذلكبعدقىسلانبذالالمجموبالدالعراقنوايالىادرالقوافل
ةالشرحلفيوشرعبثةالتجارةعنالعدولنوىأخرىوالسيالبالسببولهذاالبمؤة
ممالهااونصفية

فأفامباربسالىانتقل781سئةوااللمانالنرنسبىببناوزارهاالحربوضعتانبعدو
مرجريدت81ال6صنةسوتافهرزقأنشأولماالمعارفوضدمةالضجارةيثطهها



تبابم088نةمهالطبهافلبثلمشسمترالىعادثمتحريرهاقمزاعبداللهتولطلندندأفيالصال

حزريثحثانية5مرباريفانىافارزذلكبعدوالنجاريةواعمالهازيطراللهفتحالثمغال
كاييومحينةعورايخائيلالحقوقوجريدةامحقالديبكأالقاهرةمصرجريدةفي

مقتمافيهايزلولمعصاهبهاوالقىيليامرسالىوسافرزايلهاثمالفرنسيىلرالحدالمشرق
ااثانياكانون7فياليهاللهتوناهانالى

لمحاابامةعبرتوقدالحياةاطوارمنفيهلقلبوماالرجلمذاتاريخمنيذحرمامجملهذا
الحظوظمعالجةفيوالخفاتىونالشوبعيدالمطوالتطاكالمزإحمةفليلنالنهبموالدعةالسكينةعلى

بلغالدنيامنحظعلىكانانهعلىوالحراكالجلبةمنباالكثارالعليةوالمماماتالشحهرةوابتغاء

كخااكمسببعانيوالالدينارحشدعلىيحرصذللثبعديمنفلمهوهوالغنىالرضىمبلغبه
كانفانةايفماباتجارةاضتغالهحطعنهينقطعمالموهوالعلموالتومعفيالمطالعةالىانصرف

اظطيةسيماوالوحديخهاقدجمااالسفارمن8افبماوباريزينصفحلندنمكاتبالىاالختألفكث
نذكرنهاعزبزةعدبهثبمنهاواننسخموآدإبوتوارجممالعربلغةمنفرآواحظأادركمنها

انشىجمرةضمئةوضالفمننحوآيكوننممصنفوهوللثعالبيأالدهرثهةكتاب
وجدهماعلىونبهالنسختينبينالفرقمواضعالىوإشارلندنبنسخةعارفثمبارفيممتبةمن

دمثقفيالمطبوعةبالنسخةعارفةذلكبعدوبفسهاستدركالممماالنساخغلطنللصضمبادم

وجدهماهوإمشحهاكلعلىعلقسطرآوسطرآمحألحمةتتبهاوفدتهبينوبينهاجمعانوبعد
اكتابهذانسخاصغخينالنسضهاتينمنةولكانتكلوغيرهاباداتوإلىالفروقمن

معبخطلسخهاانتتآلينهبمونوادراالقدمينآناركزرمنهاأخرورسائلوفاكيهب
خطاطيالعأنقكاكثراكثيرالرقعةنتيالخطمدغوكانحهاومقابلتهافيوالتدقيقالفاية
ثميتغيروالثيثثهالكادالصاليةثمديدوهويالهندالقصبمنبقلماواليمحبكانحلب
ماوااخرالىاكتاباولمنخطهفىولذلكالحديديافالمممتبصار

باخياربصيرأاالهلىبواضحالعيارةمهللالترعحسناالنثآاهلاكابرمنعنداللهكأن
قوالبمناالوفربالنصيبذأاالمعانيووضوحالبالغةعلىحريمئاالنقدحسنوالراكيبااللفاظ

والفرنسويةاالنكيزيةالنهمتقناذلكمعوكاناالدباهلمنالخاعةوالفاظالعرباء

واالدبانقاالظى2ووالملسفةالتاريخفيطويلباعلهوكانجميفبهنيكضبوالطليانية
يةالرباالفنونوسائرهئةوالالمعاصربنكالمابيعياتمنءعلومفيكثيرمشارخابخلفةوالمعراغ

هومامنهاسنىورسائلمقالتذلكفيصولهودقائقهااصرارهاعلىمامبالسياصةبصيرآوكان
القطرالمصريومجالتوجرائدباريىولندنعهقيالعرالجرائدبعضفينمثرماومنهايماباق
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الىحاجةفألاليازجميةدأالبيانمجلةفيتيالحنشرهاالتيالتريةمقالةنهالهطبعماوامهر
اثمعارمنمجطماكانوكثرةالألغةفنونمنتضلعهمعفانةالنظمواماوصفهافياالطاب
اليهبلغمامعمعيماواللهوالمعاناةفيهاركبةقليلبالشعركانمبيتاثشهارومعوالمولدينالعرب
ورديئهجيدهبينالمميرينقلةومعوالثفاهةاطاالالعصرمنهذافيحراك

اللسانميححاافىطلقاللونببضاممالجمعندلالقوامبعةرفقدكانيةاماتهواما

ينجمعقدالصفاتالقدركاملجليلربئكانالمحاضرةلطيفالروإيةواسعالمنطقمهذب
الجناخوضضإكهدمننباغعلىنحالعربواريجةالفرنسيعىورقةاالنكيزرزانة
لمافيقدبورسوخلهمعةمعانةحقواكبرالدعوىعنمترهاوالخيآلءالزهوعغبعيدا

وماطغاكثرماكتبةفي4امذكرمنيتفادىمهكاناكسانصعلىالمطالعينواجماعواالنشا
وتبافيإلفيفضلهتمامعنوانمنجرموالهذاآثارهمننشرشيءووممنعلىذلكترطيثوله
ابتفاءثونحقيقةئقريراونشرفائدةاألفمايمتبمايتوخىيئلمالنةاالنسانيةالتال

فيمتفرقةفوإثدفيهاجمعإحداهمارمالثانقلميماثارمنوتوجداالطراطلبعلىوالنهالىالثهرة

كادابواالقاالظفيفوكودالرثفيهاضاطرالدوككأوافانيةءرباالرضوتخطيطالهئةآ
مماالعلماهذفيالعربمصطالتمنالفاظاحياءمنتخلوالفانهاالهيئةفيفصولهوإما

4دلتممابااوروخزإبنفيالعهدهذاالىاليافيةاالضاريعضمناألاالبامجمثرذهت
مروفيركتابفزنسيةترجمةوومطولنقدايضاولهوالتقييدالنحثفيوإمعانهاطالىوفرة
لدةالفاجزيلنقدوهومينارديايرللهيقالالفرنسياكابرعالهمنواحلكابقلمافي
0091سةالعاهرةنياليازجيةالضياءمجلةأشرتة

طأ

ايونظارهالشيخأل

بوودأزمارإبووكزرفاءظارةابيةروزرقاءنظارةابوتيةاالالمهصمنمثىء
النرثارةونظارهبووكالمصريةوافظاراتكأالمصرياوطتيوالحاويوصفار

المقاالتونلصروغيرهااالساليالعالموكضصف1ودالوداوالمصرية
النرنسيةفااثهرفياكثير

المصرينظارةابيالشيخإممالعصرجملهذفيواالعاجماالعاربمنكتبةاانظنأل
فهوبهامنارالىاالرضمشارقمناللطيفةمقاالتهدىورتالخافقينفيبمرهاضتهرالذي
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نظارهابوالشغ

وعامقمالباسخاءةبينصايتهوذاعةصالىاعالمقيرتةشعلتالذيحصبيرااالننقاديفيا
جادقباتبئيجاهدبلبابىوكاإوممألءنفوأليداخفرنفنمنذاكثرمنومازال
اتخليدررلالهبابمنفزىنيرالغرباءمناالواسئفالبالدهحةلممعنتوصفالوحماتي

وترجمتهبرصر4اكتابذاصفحاتوؤينإعالهبمياللهبملانعآثز
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امرائيليينبوينامن9381ثمياط9بتاريخالماهرةفيلدواعوعرافائيلبنوبيعةهو

التهوجودبعقيدةفآموايالوئايموناناشقحتىالتورإةتعاليمإظفارهنعومةمضذوالقن
وكانالالهوتيةبوصداالقائلةاالدبانعقائدعلىهكذاووقفوالقرانااليخلدرسثماناسب

واذالخدبويةالعائلةابميررامباشاعليحمدحفيدباشايمنإالميراحمدلدمستشارآابو
افتىفذهـريةاالعلومإلنقانبااوروالىنفقتهعلىارسليعقوبةنباهاالميرهذاشاهد

سنينثالثبعدمنهاعادثمفيهاوبرعومالعلتلقىحيثايطماليافيمأ31156حإفورنوإمديةالى
عليهماكثيرأفتأسفاليهوالمحسناباهذذلكاثناءوفيرهعشرمغالسادساطولبالغا
االعيانوابناءاظرريويةالعائلةالغصاناللغاتيدرساضذالعهدذاكومنمزا7يكاهاو

والمراتبالمناعباورالىارئقواالذينتالمذتهمغنجغكثرحتى
ييرموللقبمخةالذياسمعيليوالخألبمساعدةالقاهرةفيبيمرمعءراولانشا81الوسحة

اثنحهنموألثينحينئذالترجمةعاحبفالف4روابازتمثيلمرارأوثهدعملعلىطةونرء

علىالشينوخآأنفييرقعداهايزللمولفبخمسةومنهاواحدبفصلمنماوغراميةهزليةرواية
جميةواالخرىالتقدمافلمحهاحداهايئمميجمعيتين3781سنةاسىثماالتضفاف

السياسيةاحوالهايدرسمدةإفيحيثبااوروإلىسافر81ال4وسنةرئاستهحاكاوتولىالعممحبي
روحلتالغيرةبناروملتهتمااالفرنجمبئقدغوفام4وصالىراجعماففلثمشعوبهاقواظى

المصربالشعببينالعصريةالحضارة

المصربةالديارقيمةعبدعدوالمثيخالمشهورالفيلسوفاالفغاتىالدينجمالالسيدوكان
نشاداعلىتهمثالفاتفقالفرنسيةاللغةمنشيئعليهدرصاوقدالمحبةبعرىمعةمئحدينسابقا

بعاادارتجهـسايتولمطانوورأيهمفزثماسمعيلالخديواعمالالنتقاديةهزعربيةدةجر
عنواناءادفييعقوبالىالدينجمالالسيداوعزوقدالمدكورانالعالمانمعةفجهارويحرالربهةا

الحيرقدامحاببالفألحينفاذاجمبهوحمارعنباصثبيتهالىهذاؤحبمسدكهايليقلمجريدة
منبصوبواذامنهمالخلصاحثزاحموهفلماحماره4نرعانمزثموارادكلحولهتجحعوا
منلعونهونايةالزرفاالنظاراتتجلوقتئذوكانكأالزرقاهالبظارةأبابايناديهورائه

علىوحمماررقاءالنظارةابيعبارةواشسنأذنييمافيالصوتهذافرنسحرارة
ءلهجريبماواخبرالدبنجماليداالىساعتهمنفرجعالهزليةلمجريدةعبوانااتخاذها

وهكذاإالممتسناالمإكنهمنكففعلمحريدةالمذكورالعبوانوباختياراطيرابإص
عندالهزلهالصصاولىنعدالتيالمذكورةفةإلمجمن7781شةاالولرالعددمد

حومتواممحثسنامابراية5لفظةؤع1



الذبلصاحجهامألزمآاامرطحثيور14افطاراربعةفيفانتشرتبالضادلناطقين

القلماسحعملمناولصنوعيصوبوكاتنظارةابيالميخداسمالحبنذاكمنعليأطاق
بالقلمشثئاانشأواالذيناكمابمنفتبعةكثيراكتابةافيالمصربينعامةعندالدارج
وغرئاشرقابيةالراالفطارجمغفيالعاى

امرآباشااسمعيلاصدرشديدةبلهجةمصرخديواممالتنقدجريدتهمقاالتولماكانت

الوصائلبكلمنشهامناالنتقامعمدأمتالخديونومهاعشرالخاءسالعللىظهوربعدبابطالها
المصربةالدبارمنيطردهبانايطاليافنصلالىواوعزسبيالذلكالىاسنطاعلوالقنلحنى

سفينةكبومنهايةاالسكندشالىالرجمةاعاحبفضوجمهالمذكورةبالدولةمحئيمانالنة

يشيحونةالناسمنالوفابعينهورأىالمينارصيفامامبعربتلالخديوفراوروباالىلتقل
وبراكمنكليشنني1الحارةشيخجاهكيفاكرفاالنظارةأباياانظروللهوفاليعضهمصاح

خلععالواقوفيمصرمنهومثلىبنفىبعدسنةأبقولهبهمفابالدمنمينيمامنفي
المذكوراالريخمنسنةبعدصربرالخديويةمناسميل

نظارةابيرحلةيعخوإنيدةالجرإمداراستأنفوهباكيبارالىالنرجمةماحبفسانر

حنىمطالعنهاالباسكلمحزمالجريدةيصادرالخديووفياسمعيلسياعةفيهامقبخازرقاه

بامعمكاوجصفارةايىآلباسموطورأزمارةابيباسمءتارةاسمهانبديلالىالثيئاضطز
ثمفاثدتهاالقزاءتفوتلنأليةالمصرتالبظارااوالممريالوطنيبامموآناالحاويد

نظارةابيوجريدةثهاالسالممطالحالملموجريدةكأالمنصفوجريدةلمدالنودمجلةاصدر
البافاراوكأالمصريةالئرنارةمماهالغاتبمانيجريدة6881سنةامدروقدايضاوغيرها

ئقتصرولمنعلمماعلىاللغاتمناكثيرالعددذا3عدرتالعالمفيجريدةاؤلوهياجبسيان
الفرنسيةالجرائدفيالذيولالضافيةاالتالمقينشربلكانالمذءورةجرائدهعلىيهابةممتة
وسواهاالفيغاروالوكأكاالماتينكاوالحانامثلمناكبرى

ممرالسلطاتابننالسيدرئاسةباريزتحتمعرضفيالقى0091لايلى32وفي

علىخلذلكبعدوالفرنسيةالعاحمةجرائدصداهادتردنحتلفةلغاتبعمثرخطبةالهترواني
حازادعادعاحيثايفلبرجساحةالمىالموشقىجوقيتقدمةحافلبموكبالسامعبناكف
شادعاالشةتلكدفيوالخديويالنرنسبيدينبالنمثومالةترنمثمالشرقيةوللدوللفرنسا
ثمببموخاتمعالياوسامأواهداهقليىبهتركسفيلفيءضيافتيماالىالمجم

فاوعزبنرنساديفونمدينةفيالثانيعباسسمؤإلخديونظارةابوالشبغزار1091شةو

اصعيلاطدعلىجربدنهألظارة12اطثهلقبهورةاطضغ1
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زال4االطلببةارفضجمنا3نمةاكاالحريةإممتعااخيلاواديالىبالرجوعالخديواليه
شامبينبيفيالواغيفهفيزارهذاخهاخةالىوفييزياالنباالحتاللافىمفالممرفيإقطرا

إلمحبةتحباالثبانوتبادلالظهرطعامعندهفتاولالهتروانعمرطملمطان11كااأهأل
االولىيدتجرثورظعليعائاوعشرينكأةمروروافقا3آلوسواحدرسمفياتصوسثم

مصريينقىءتمائةجمعتانيقةمأدبةلهوافامواشائقااحتفاألبذلكامحايةفاخنل

لباليوياالحتفالجر5091وممنةوسوإهموفرنبسيسوجزائربينوتونسييننوسور

اممرامةذنالعربياقيعاولهولكانريىفىواكاألليفاسلكفيلذخولهاظسيئي
حياتهحالفيالشرينة

رآوثنثرآيمتبكانانةبحيثوحديةيهةقدشئىبلغاتتامهمعرفةرجمةاولصاحب

ونانيةوالباالسبانيةلمايممعنية11واالزيةواالنكليةوالفرذوااليطاليةيةروالهالعبرانيةفي
ورععمواالمراءللملوكبديعةالحاناالففانهوالرسملةكالموسيقىابالفنونبعضنةاثموغيرها
آيةالخطابةفيوكاناحتجابهاحتىنشاشمنذجرائدهفينشرهاالثياكثرالتصاويربقلمه
كانتجهوقوةلسانهبفصاالغرببونأجمبوقدالجلداتلبلغتخطبةجمعتولوعمحؤ
والهنداالقمىوالمغربوتونمىوالعراقسورياممرفيزمانهاءاكبرعلمعالموذةبعالئقمرتط
وسواهمولمبرتشونوجولدودسالنرنسيسكالجنرالبهابذةلدىاالعتارمناحرزهعمافضال

وعالهذامنفالفاليرعندشاعهوكاالنثرالمسبمعطريقةالنرنسيةاللغةفيوابتكر
تاهاالمه5أهحههـولتىاالعنوانبالاإمروفةالنبذةمنهانذكرعديدةوخطبماشمقاالت

العمانيةالسلطنةفيالدستورنباولاحتفاالبهاوقدقيوالميانيالمعانيبليغةفانهالمهـ9هكه

غيرذلكفيةمؤلفاتوله

فتواردتئقريظيماعلىواالفرنجيةبيةالرالجراثداجمعتالمذحوهـالخسينيبيلىووبمناسنة
ساهرومنونالهوغربمشرفاوالعظماءاهوالعلراءواكاالمراهمنبكثرةاالطراءرسائلعليه

ةاالددمترلتيماسموعلىمصدإقانجاءتوررهزنتالتيإكئيرةاالشرفوساماتالحكومات
فهاالبعنى7اسماواليكاضهافهاألحرزاتضاءولوالعبدهم

سلطانعدمنالثالثالنجوموسامغرانكردوناواالولىالدرصذاتالوسامات

الهتروانوسامأزنجبارمططانبرءشالسيدمنالدريإكوكباوسامالقمورجزائر
الهنزوإنسلطانعمرالسيدمن

وريةبهرئيسمنممأبنومارسانوساميسيهاوكرانأوثانيةالالطبقةذاتارسامات
باابطاماريبوفيسان
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وساماطبدعبدالسلطانمغالعأنيالوسامقومندورأواالثةالطبقةذاتالومامات
كاراالفوصامصلطانهامنانجووسامابرانشاالدبنرنامنواالسدشىكاا
الوالبةهذهطممنيوكاوووسامنوشبايالهاديعدمن

اطيدعبدانالسلمامنالمجيديالىصاماوفيسيهاوالرابعةالطنقةذاتالوسامات

منبهبودجووسامفرنسايةبههوررئيسمناكاديميأوممهالفرنصيالعليالهنلووسام
الدولةهذهملكمنكأانامووسام31بودجدولة

اسبانياملكمنالكاتوليكيةايزإبالامواوكوالييرالخامسةالطبقةذاتالوسامات
مىناولالتيافرفماتوولاالوسمةمنيرذلكويلجيكاملكالثاقيهـلدليونووساما

العلميةوالمحافلبيةاالدوالجعياتالحكومات

وثمعرإئهمائهموعلوامرائهماالسالمسالطينسمايعالاليهمالمشارالملوكاكثرعوله
هذلفمووفاتهقبلبهااتحفوفداحسنةعماتيلالنااتاتتضمنتمكاتباتومشاهيرهم
الشرقييناحدعندنظيرهاوجوديندرثمينةادبيةجموعةوهيروالدبمالهديةسبيلعلىالتاريخ
النفيسةاوالقديمةإالثارلميانةعادلكترثونالالذين

منمولييرممرلقبمنهانذكروالملوكالسالطينمنمهمةالقابمنظارايوالشيخونال
كهاالصالمصديقولقمبفلمهمنرواباتبعضتميلإثرضورمصرعلىضديوباشااسمعيل

سالمهتبليغالسلطانفكلفةةالقسططينيفيالثانيالجدعبدلمطانالهمازارعند1981شة
اليهالمشارالسلطانبينالوديةالواسطة981مشةكانثمالنرنشةالجمهوريةرئيسالىكرنو

حكومةكامنابميرفرنساصديقلقباممنةونالفرنساجمهوريةرئيسبهوبينو

صيولقبإيرانشاكنكالملكشاعرلىالبواحرزالعامياريىمعرضافنتاحعندفرنسا
مقوتيولقبمصريوفالثانيعباسمنالخلصالوطنيوفيالهنزوانسلطانمنالشرق
يلالبرازامبرإطوردهبدرودونمنالعامةيةاالضالرابطة

العثمانيينمعلالشراكإالشانةالىسافرابامبثالثةالعمانيةالسلطنةفيالدمشورنابعدو
حئىيضعفعينيهنوراخذالحينذاكومنباريسالىباالكراممشيععادثمالوطنيةمافرافي

بحدنظارةابيجريدةاالخيرمنالعدملىامدر0191االول31كانونوفييصرهكنث
بعاارقفىوبعدماهاليوصفيثباتالنيلواديحقوقعنودفاعهاسبةوثالثينبماارانتشارها

نعيهخبراللغرإفيةروترشركةأفنقلتيسبارفي3191ايلول03فياللهتوفاسنةوسبعين
والغربالشرقالى
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كه5

كحمدعبدهالشغكالر

باريىفيالوثقالعروةوالقاهرةفيالمصريةالوقاخيدةجرمحرر

طاالولمطنشاتةص

واضعدادهبجدهاالرئقاءمنذلكيمنعهأةفقيربنابوينإمننمرمحلةصغيرةقريةفينشا
صفحاتعلىزاسسيبقثىالدهراقطابمنوعلمارقافيعلمابحواصاالفتاءنصببلغبح

االسالمبتيمابمرهيتقىوااليام
عدآاالاوالدفيماادضلوقدالفالحمةيتعاطىوابوهميألدية85313481عاملد

الىارسلثمحياليهنرددالقريةفادظيهاباءالفقمنيجعالانفارادالذكافيهتوسمالزر
لمعامينفيهضىاالزهرالجامعالىنقلثمسنواتثالثفيهاقاهطنطافياالحمديكاالجاح
بذايرولملحفسهاذبثجالتعليمحريقةفسادالىباالكثرذلكينسبوهويئففيهمايسصفد
واصتغرقالعلمفاشلذءمايقراهتفهمفيبمرتهواعملالمطالعةفيبماسللتسهفاستألجظالعلمتلتيمن
الطريقةبتلكراكهاثيستطاعماعلىنباكبيرآمنهفاحرزلطلبفي
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فيلسوفاالفغانيالدينجمالالسيدم81األ8831مصرصةعلىوردانوائفق

تعليمالدينجمالىوتولعمرهمناالالإدركوقداألزهرفيالفيالالربهةوصاباالسالم
الدبنجمالعلىتخرجواالمصرييننوافيمنجماعةمعتالمذتهسلكحمدفيفانخرطوالفلسفةالمنطق
جاءهموقدطةفيهمواذااعبنهمففتحواروحهمنفيهمنغالرجلغباركاخلهميشقاللخرجوا

عقولهمعنتمزقتاذهيمكاطارتهمحميةروحماوالفاسفةالعلمفضألعنمنةفافتيسواالنور
عاحىكانوالدينيةوالحكيةاالدبيةالفصولفانثأوااممتابةافيللعملوافنشطاالوهامجمب

باالبعادالدينجمالفضيفلمامباراتهعلىوافدرهمطبعهإلىواقربهمبهالجميعألصقالربهة
بهقوعبدهعدالشيخمنركتقدألأحاصتهلبعضوداعهيوميارقالالهذهمن

عالمالممر

الوقاخوتحريرفياالميريةالمدارسفييتدربينالعلميةالمناصببعضفيعدونقلب
معهمسيرالعلىامحاجمهالحملىالرابيةالحواثحقكانتالرسميةالدوائرفيوكتابةالمصربة

بالنابلالحابلاخضلطالعرابيينامراستفكلولماالعاقنةبسوءويننرهماليفعلواانلهميبصحوهو

بئفيعبدهحمداالبميزمصروالشيخولفدمصيرهماليعلمونوهمالورةبثياراالسبقو

فاختارالسايقويالخدثباشاتوفيقبعزلافتىالنةبالننيعلييمالحكموحوكواعليهمفبضالذين
اقامتهفاكواسنواتستهناكفاقاموفضدلجمهواجمبوارنالسوربهفرحبباسورفياالفامة

مدارمهمبعضفيبالندريىاليهدواوبينهم

علىتواقدكاناالدينجمالوصديقهبامشاذهفيهافالقباريسالىسوريامنوانتقل

فيشديدةرنةلهانتفكاحمدبالشغمنوطةيهابهاالوثقالعروةدجريدةفانشأواهناكاللقا
علاالطألعمنسبنارثخهاقااثاءفيالثيخويمنطويالتعسلموكنهااالصاليالعالم
سىثمفهاالمطالعةعلىقادرآحاصبحثىنفسهكلالفرنساويةاللغةوقرااطديثاقدناحوال
وموإهبهمباقبهوظهرتاءالقضالسابقالخديوفوألهمصرالىفعادالعفوعنهاعدارفيبعفمهم
لديارمفتيمااخيرموعيناالزهرإدارةمجلىفيعضوموبراالستئافمحكةفيمستثارآفعين

ولم5091تموز11فياللهتوزاهحثىالمنصبهذافيومازالإم71315981سنةريةا
بهادبهريخلىأالزاوكنإظفاسمهبإلدبهرأببقبعقب

وإعمالهمنافبه

ادالفومتوقدالعارضةقوباللسانفصيحرالنظطدابنيةازوياللوناسمرالمامةربمكان
مناحرزمااحرازذلكاعدموقدالحافظةقويالخاطرسربمهناكحاضرالعبارةخبا

حدودفيوهويةالفرنساواالفةوتلىوالطبيعيةوالمنطقيةيةوالفلسةوالعقيالدييةالبهيرةالعلوأ



عنمهذلكوذاعملثهشانرغعلىحريمئاولجهالغيرةثسديدكانرامبضعةفيكهولة
الوهوكهمنويستفيدونيستفنونهالمسكونةاقطاربعةإرمنسونافكاتبهاالساليالعالمفي

واجبيقصرفيوالطالبمايردد

ورامملكبيراالتعلىاليقدمونالقومفقدكانالوطنيةالمشروعاتمناليهعهدبماناهيك

بيةالعرا5خبطبعالشركةوالفاالسالميةالخيريةالجمعيةفراسفيهاستثاروهاوعليه
فضاةافييتخرجدرسةتنظيماليهدماءواخرمباحثهبالقوانينشورىمرمجلوشارك

االمورمنفيهريستثاوماكانوالشصيفالثأليفمنيهاثشغلعمافضألومحاموهاتريعةال

ابيدواللقريبزوائدفقدكانكتروبالجملةوالخاصةالعامةبالمصالحاالدارةاوالقضاءفيالهامة
وتحريضواستنهاضوناظرةومباخةوخطايةووعظومداولةكتابةواحسانومشورةاذاءبين

ذلكوغيروتنشيط

االسالمإعالخ

وانماالقضائيةاوالعلميةاوالخيريةاعالهمنلقدمماعلىالئتوقفيقيةاعظمثهانعلى

مهماالواحدةاالمةفيمخهماليقومافرادااللمثلىيتصدىالالذياالصاليبمشروعهتقومهي
المجالةهذهفيالخصوصعلىبسطهاردناماوهذاقيلةبضعةاالعمرهاطال

حنهاطيسالذيالسييلباختالثواثراشكلالعظمةتختلفالحقيقيةالعظمةأل

منالعظالءومنالديناوالعاوالحرباوياسةالىفيالعظيمفمنهماليهيريالذيالغرضاوفيه
انعلىعضؤاوربعهإوالطربقنصفالخاصرمنبصنقةيرجعمنومنهمعملهاتمامالىيوفق

رجالفيذلكبموناتويظبالواسعةالشهرةفيالوغبةلمجردالعظائميأتونانمااكثرالعظماء
نفعابستطيعوتالانهمتز3امتإواهلهماوانفسهمنيتنحصرثماراعمالهموهؤالءالحرب

وغيرهاوبونابرتصكندرالفاتحينكااليركبارسفيذلكاءضبرخرينإالبضراالالنفممحهم
اوضمعهماووعائدآالنفعكانالمحرماتمناريموااوالدماءمنعظمتهمسبيلفيسفكوابم

فليالاالفيهمممثهطلتولمامقم
مناويمقشفونةالعلميةاالصولمنإالذهانبهينيرونبمائقومتهمظهفهالعلملوامار

يشملوننهمذلكغيراووالقوانينالبظاماتمنيضعونهاوصرثاوالوقابةاالمراضإممناب

بتيماباقيوهومحرماونيرجوالدمانشرهسييلفييسفكونوالوالوضيعالرفغوالبعيدالمريبا
المدؤيةحؤبتوبمواالنسان

وابمدافىةاوسعفنأثيرلمواالحكامالشراخواضيمنمجراهمجرىومنالدينلراوام
وعليهمومغارآاكلكبازاوذألرواجنامهمطبقاتهمإختالفكلالبشريتناولالنةسموال
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الدينوعظاهـببعفىبعفهمئقهموعلوعاداتهمالنامىواضألقوآدابهاالجتماعنظامنوقف
الطبيضوراماالىاممالمينسنونممنمعناهمفيتناوالشراءكاالننياهوافعوإالولىالفئةانف

قرونةبص4علمراذاالدينالنفسادهبعدالدينلمحونيصالذينإلممدصنالثانيةوالفئة

ششأضهاطينواالمةفتةسدشؤونةيتولونالذينتنعااطاخهوءوانقابوزيرشكافسد
الديتيواالعالحبليفوزتن4زشاقمملاالدبانووفعنقهرالىويعيدهيصلحهمنيقوم

المسيحيةفالديانةقديمديناصالحمنايسرجديددينادخالبماكانورعنهقةماليقل3

الدبنلرطيضيعهماانعلىاإلافياكافتهماكثرء01الدمنقيامهاالبشرفيتكفلم
فيواالسالمالنصرانيةبينالفرقفياعتبرذلكاطشارهبسرعةيعوضونهالدماءمننشرفي

فلميةالثصرارجالمنواحدغيرفيهومىطلبهفقداالعالحفيذلكنحوويقالقيامهعا
االذهاناستعدادمنبدوالنصروهالسياسةاهلالنألوثيراركيرامالحكبالىخهميتق

امورهمووفغلبوابالسيفالمصلحينمنخهضفكماالخرىاالسبابوتهيعةاالصالحلقبول
اوائلفيامراسمنىدنيدفيالوهابيةمذهبصاحبمناوافربهمءهلىآعبسيهموذهب
الجنودالنغرفالىيوفقفلمصرانيةالنلوثيرنيارادهماتواالسالمفيوارادالماضيالقرن

ارسخولكنهالبطيفعمالموالتعليمالحسبةبالموعظةالمطحوناماعزتمةوفلتغلبتهالمصرية
منهمواحدكبدحمدوالشيخالحدثانعلىكوارثبزواصاالذهانفي

علومهوتعلماالصالمفيوربينهيرانيرالبميرخرالمفتيالشيخنشاالدينوجالهو
االجتماعتاريخودرستمدناهذااهلمناوافيةاالممعلوواطلعثمعليإغيوزافشب

إجتماعهواتفقتهوتجمعنةشاترقعضةالىحافياالسالمفراىالعمرانونواميس
غيورأالدينجمالكانالمشريةوالحكةوالمنطقالقلسفةعةذفااالفغاتىالدينجمالسيدبا

النالوسيلةفياختلفاوكنهماالغاصةفيفتواضاشأنهورقعتجمعفيرانجمااالسالمكل
تحتالعالماقطارارفيفييناثشاتجمعفارادالسياسةقطرتمنذلكفيممصالدءقجمال
يشذفلماجلهمنالعالمعنوانقطعبهدهالمسىهذافيبذلوقدواحدةاصالميةدولةظل
عمرإنيةالسبابغرضهالىيوفقفاهالغايآلتلكالىالسيممةجملوانمااقسكموالزوجة
امورئلدعلىواطلعمساعهمنفيفيرفيقهعبدممدالميخكانلذكرهامحلالطبيعية
الوصوليتيسرالالسياسةقطرثمنشأضهمورغينالمسةجمعانفعلمبوطهاسبابوعرف
والتهذيباتعليمبايناةوجمعاالسالممناررقعممةلمجلالعامطريقمنفهفسىاليه

ذلكورأىالعصرهذافيالراقيةاالمممجاراةيستطيعواالحديثةالمدنيةاسيابمنوئقرببالم
الدولوتغالبالعصوربتوالىعليطرأتالتيالشوائبمناعتورهمماالدينبننقيةااليتأقىال



بالعرضالناستمسكاذالموسطةالقرونفينيةالنمرااحابوائمهاكاامحابهااغراضاختالف
والخرافاتاالوهاملمغالبةالوحيدوالسبيلالحقائقونبذوامااالوفيواستغرقواالجوهروئرءسا

إلميةاالالعاوممحورانالرجمةصاحب2والهدهذافياليلمابخعلىيحاالعلمهوانما
اصلحاذاانهفراىاالزهرالجاحكافةىاالسالعالمفيبمصراوالعلممصرومركزيوما

بقاءيفضلونالمراتباهلمنإناصديرففاعذلكفيجهدهفسىاالسالماصلحفقداالزهر

مهاويالىباسينذاهبالمفتيإناذهانهموغرصوابعليهالعامةواصتنصرواقدمهعلىالقديم
فيينجحلمانافىارماناقديممنالهانسيبذلكانلعلمهقولهميهمهفلموالبدعالضالل

ةالنهـمذهنابيدالىاالمةرجوعمنبذوالاالعاسوكأحسبةولقليالاألاالزهراصالح
تاسيسعهافيلهلالنففيكونحينبعدولو

لهورالدبناطحفيرأيهيرونصقموظالمسلهينعقالمنإالعظمنباطاقعلى
العصريةبالعلومالمنخرجينوالبذاكالىإالسالمصباجةالشعورالىمنهمكحيرونسبقةبماور
لعالالخصوصيةغيرالمجتمعاتفيبافكارهمالنصرجوويجسروالمولكنهمالمصريةالناشئةمن

مريدييماونصروهمنوعارواوافقوهبرأيهعبدهحمدهرفلماطالدينمنالمروقالالناسبنسبهم
هرمناولكثهالبهاخنهامناولهوليىاالعالحالىاالسالملحاجةواقالمههـاتهميالسن
هدمناولكنهاالصالحالىالنصرانيةلحاجمةاتنهمناولليسالمجيلوثيرالمطحانيمبها
وانمافدهالسياسةفكانتاالسالممصلحوامابنمرتهالسياسةلقامصادهفازوقدسييلهافي

االكافيالرفغومنحمبهاالدبيةوجمسارتةكيرهحريةالمجاهرةتلكووحمل

انقمحصاالااالسالمبحاجةعندهحمدالشيخصرحفلماوالمدنيةاالصالم
ةالقديمالقيودحلىشولئةالمحافظينحزبوهمفدمهعلىالقديمبقاءىقىفئةفئتينالىونإ

الدظيةاالعتقاداتمنلطهماظونبذلديناقواعدمنعلمجاالىرجوعالقكروحريةواطالق
هاجممنتحجوارمنجارحةبهووقلمهنهبدبادخهاعنيناضلالفئةهذزعيمنص
التيوائبالساالساليالدبنةتنقياالوهـرئيسيينغرضينالىتريالقنيلهذامن

وصناعمايهامدنيتهثمارمنيستفيدوااحديثقدنااهلمنينائقريباالنيواعليهطرات
استقاللمنيرجونهلمامغايرأالتقريبهذايروناالممالميةالعصنيةفاهلوسياسريموتي

االختالطوتسهيلمديتهمباسبابالحدبثالخدناهلمجاراةالنالسياسيةبالجامعةالمسلمين

دولةظلفيجمعىفيسنحيلعناءمرهتشتيتيبعثوزعمهمعلىاالصألمعصبيةيضعفصبهم
انيشأفلمالحالهذهفيحيآلستالسياصيإالبئعذالثيرىكانالمفتيالثيئوكنواحدة
اسبابمنالمسلميننقربيخسرفائدةوانالدينجيالوصديقةاستاذهاضاءسدىكاوقتةيضيع



مماذلكونحومبعةاولبسوالموفوذةبالرباالمتعلقةيهفتاومننشربماذلكفيفسىاقدنذا
الخارةاسباببسهلواالخرىإالممناسلمينإبقرب

انهفيهاسعيهفاساصهلجالطارئةالتحوائبمناالسأليالدبنةتنقواماالدبنتنقيةإ

االئمةيحرمالتيالقواعدمنوضعوهأوالفدماقالهبمايتقدولمالقرانتفسيرفيالحريةلفكرهاطلق
العصرهذاروحيوإفقماعلىويفسرالقرانالقيودهذهمننفسهيحلانفراىثيءمنهالتبد

رالىاولنواميسواالختبارالمشاهدةكلالمبنييحاالعلملقواعلىموافقةفيواراهالهاقريخعل
تفسيرفيافمارىفعلالدينكاواصولالعقلآالحكامطابقتهمعاالنالىالمهذااليهلجغماكلط

الدينالرتباطاإلصالمفيمسلكااوعروهوالجديدالعلممذاهبثنوتبعداثمدشالكتاب
الفقهمرجعنةالامميةكبريتفسيركلفيعلقون4عدوالدنياالديناساسوالقرانفيهبالسياسة

لفهموبعةاالراالئمةبافوالنقيدهالسئةاهلىراولذلكاسياسيةواالشرجمةاالحكاميؤمنوغ
يششطونهابشروطآخرالىتفسيرعنالدولفيبأسيرونفالمنتوعهاداالجتبابباستقاءالشيعة

الجتهدبنباالئمةعبدهميعرفونوهممنسريهمفي

االنالىماالطمنالعصورباخالفتخنلفاحوالالقرآنتفسيرولتوالىوفدالتفسيرإ
عندفقدكانوييماواعالنبمابامفيينحصروهوالعصرالشفاهياالولاعمربعةارالىترجع

بلسانهمالنهاونراكيبهابمفردانهامعانيهاوادبهواوهافيهاوإلةسورةلجهمليتاالدعويرظهور
عليهمأشكلواذاثافههتسهلالقرائناحوالكانتفيفيناكثرهاوالنبالكتهمامماييوكل
بومئذاالسالميةالدولةلسذاصةبسيطاضراالعفسيرنحكانلهمفيفسرالنبيسألىمنهافيء

فداخذتية4االمالالدولةوكانتحواليهاوالتابعينعصربهوؤيدالتقيديالعصرثانيا

بعضتفسيرالمجزهمفاذاامييناكثرهموكاتيرالتفيالتوسعالىفاحتاجواواالرنقالوافي
وظلوااسواقدوكانوانافيينااليهودسماوالاممشاباهلمناسلمتنعهاسألوياتاال
الشرعيةباالحكاملهالتعلقممااوكنابةشفاهاالمتباقلةالقاليدامنعندهمماكانكل

المنطتيوالحكمالفلسنيبالقياسالتفسيروضبطةبنتدوبهونريدالمنطتيالعصرالفلسنيثال
ورماءوفلسفةالةعلومووواطلعواوفارسوالعراقالثامفيالمديماالعلمباهلالمسلموناختلطانبعد

العلومواوةقدربأاكانما2فهواشزجوالسانهمالىذلكاونقلالندوااليوناث
وهاوالناقدنظرالحابقةالضفاسيرفيفنظروارالئعبيواساليبااللفاظنياهـوضبطوااللسانية

مانحوعلىالقديمةاليونانيةالفلسفةنقتضيبماالمنماققواترباالعتمادالعقلىبالقياسوضبطوها
ذلكالهوتيوالنصارءقلفعله

الثابثالطبيالحلمكلالمنيةالجديدةالفلسفةوهوءعرفيهنحنالذيالعصرالعلهيرابعما



إعلتالتيالقديمةالتقليدودقيمنرالفيةحرباطالقاسابقاالعصرعنيمنازوواإلختبارالمشاهدة

الفسيرابنقلانإرادالمفتيضيخفااجياآلمتطاولةتمدنامجاريواوقفتواقالحممممالفنااالسنة
فسارالمقليدفيودمناالصالمويحلالعقلإحكاميطابقبماالقرآنسالعصرفيفهذاروحالي
دالمنارمجلةفينثرتالتفسيرفيخطبمبهيراالزهرطإلةعلىفالقبعيدآوطاثالطريقهذافي

العملهذاألتماجلفياللهولومدالعقالءوسنةفينتاثيرسلهاكاندةمهاءلىةبوطبم
اتافينظمهادةقصمنانهماقلوقدالييتينهذينيرددحالهولسانماآسفاظقفىوكئه

وهاضهمى

المآبمعليهاواكتظتأبلحمدديقالانأبافيمستو
المائمحكيهئقضياحاذرانصألحهإردتفددين5و

تحبةويخهماالقالمبابوأرالعلماهلصنشهماحومريديهتالمذتهمنجماعةظفانةعلى
المبدرصيفناالزائهواذاعةرتهبضمجاهرةواكثرهمالعصرهذافيوشعراخهمالمسلمينكعابا

هصالياالالمنارعاحبأرضارشيد

ضاتوأكثرإواالرواحالدماءعلىمنهافالاصالحيةفةخمزعيمعدعدوالثيئ
وانيبهوانينبالمسايجدرعظيمورجلفالدماهاهراقمنتخدالاصالحماسليلفياالم
وذلكاالزمانبتواتىبهالممماوتقيتالحاضؤوالمدنيةاالسالمبينالوفيقفيآثاريقتفوا
العلمالىباالسناديماالعقلالهيهديهبماواسترشدالتقليدقيودمنبمرهاطلقلمنميسور

واللهبماوالعمللهااالننصارفياالماميخلفقنالنهضةهذهالتعدمإنرجوةانناعلىالصحيح
زيدانجرجيقديرصيعلىص

كاالت

كاالفغافبالدينجمال

وناشرومديرسياستهاباريعىفيالوثقالعروةجريدةبيسمموواحداالسالمفيلسوف
يةباالسكخدرالمحروتومصروبالقاهرةمرإألشرقجرإثدفيالشانقةالمقاالت

النسبكانتعريقةأمرالىثييصفترالسيدابنالحشنيالدبنجمالعدهوالسيد

منالسيادةتزغوانمااعالكابلمنبهنرخطةفياالفغايخةالدولةاراضيمنصمابقىم
يتصلومدينةكابلالىصفتروسائرآلهالسيدفيبتوأمرميراالفغانانمحمدظتدوصايديها
طالبابمابنعليبننالىاالمامالىيرئتيالممثهيروالمحدثالرمذيعيدبالسنسبة
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ابءدفينمناتففىجدبمنازآليالدينهذاجمال

الديزبهالالديابلفقدت2اءرىعلىالبكابخقدألبيما

8381المجرية4531سنةكنرلخطةالتابعةآباداسعدفيبنافىاجمالالسيدؤلد

الثامنةفيدروسةاستكملحتىاالساتذةاقمرعكابلفيوالنقليةالعقليةوماوزلقىميص

ذهبومنهاييةاالوروالطريقةفىإرباضيةالعلوهاقنحيثالنداالىسافرتمعمرهمنعشؤ
جمهانيمرالتياالمعاداتعلىيخنرمنفوقفالخجرضةزراطجازالداءالى7581نةسفي

عدفىسنةعشؤاعدىمدةكوءةالحضدمةلكفيانتظدوظهالىعودتيماوبعدساحنيما
القطرالىالهندطريقعنفارتحلبالدهيفارقاناطرايةسيامالمورثماليهاالميرالمشاش

جمياةعاصالىومنةإالنكليزيةالحكومةنفقةعلىالمصري

عاليامينسماالالعمانيةالسلطنةرجالعيرنفيعاليهأحرجمرامةاالستانةفياقامنهاءاتوفي
ثهوطيلخدمالمعارفمجلسفيعينءضوأورفممتةويعدفضلىلهفعرفواالصدراالعظماسا

لفةولماالمذكورالجلىفيهلمزمالوافيمخالفةالعلومنطاقلتوميحطرقالىواثمارؤشاط



النبؤةبخاانحدالىفيهاغالىالصناغفيخطنةارتجلالشورىدارفيفطابةاألعظملصد

اابماالبهيرعليهأالوفتجريدةذرتوثالعمطلبةعليهغبفالمعنويةالصناعاتعدادفي
عينتحيثالحيلوإديالىمتوجقما81االمنةاذار33فيفزايياتريهاعنابعادالىالصدز

الذبنالعلمطبةحولهكثيرمنالتفوفاكباشاباضربمساهيمحهرراتبالمصريةالحكومةله
وجممالنظريةواخكةإالعليماالقوبئالمصريينطبقاتبينواذاعواعنةاونقلىعليهقرأوا
الشرقبفيلسوفتالمذتادعاولذلكاالساليالفقهولصوؤفالتوتميةالفلصالهيعة

ديروتالمطبوعالىثقروةااالفيكتابكأوردماواليكعصرهعلماسائربهوفاخروا

مدزسمااالزهيإلىيذهبولماخمتممااخرالىتدأمااؤلمنبيتةألمدرتكانتد
لحلعناجةوجهثحالجمحةيوميزورهماكانواظبزائىآاليهيذهبننعئمواصدآيوموال
ةاالدالفصولوانشااكتايةفيالغملعلىتالمذتهوحملالعقولائمؤعناالوهامعقل

ممربسعيهفياكتابةفنوئقدموبرعوانظرهفىفاشتغلوالديبيةوالحكية

يتزباووادالىسبلهأتيةاالبالعبارةهاروتمحرددشانفيعنصريسليمألةووفد
تاوقورإلمحياطلقالحفسمحالنكتةمدغاللسانبذمالكلطليفىالعالءبزي
خثبمنجيوبةوقالظتالمرويحباطلويمرهالشهواتعننفسةمويعظ7النسابيحة
بئمنفردآاأليأكلواليوممرصاوجنةليأنفكقافيهمايتنقلواوواندااكيه
4المطبوالتآليفمنلهوليساكونياكفقليألمنكرآتعاطىءواذاوالتغالثايشربمن

علىالقىمقالةانشاءرامفاذامنهايتثاقلواكتابةالميهرهكأاالفغانناريخفياليانقةسوى
مفرغمسبوكاوهلةاؤلمنفيجيءويصلحهايراجعهقل3القااللقانيابرهيممثلمنكاتب
3يدفئوالعنهاالتبقصلفبقوالبالمعاني

حريةفيمتطزفانانااالالسياسيةونالشوفيواسعالمامذاالدينجمالالسيدوكان
حاذآنانةالرالخطبوبلتيوالعليةالمحريةعاتاالبئيعقدضذفاشناهيةدرإلىاالفكار
9781سنةيوموففوقداالظبقةرشوالتضلوفهمالمطالبةفىشديدةجةيلالمصرلين

حمععليالمصركلبحالقالوخاطببةاالمعكندرفياكبرى4بالمنمثالمروفةعليكداحةمفي
قلبتثقالمسكينالفالخايهاإنتدزائالواالعيانوالعالالجيشادوقوالمدينةمحافعلمن

ثمقاللماذاظالمكفلبالتشقفلماذاالعيالبأودوئقومالرمقبهتسدمامنهالمستننتاالرض
ثأ4اتعابكثمرةكلونبأالذبندوبف

اممألبمهذامثلحياتهمفيجمعوالمالنهممندهشينبمضالىبعضهميشظرالسامعونوكان
9781ابلولمهرفيبالدهالىونفيهالمحافظةدارفيوفيفهبئامرالخديوالذيالىبهفوشوا



إلىمخفوربنكأثىابابواالميندمةوظهورسلوحلقنهفيمنكانعليوفبضظسماأضذ
مواوقدالمجمتجارمننفرومعهغرالابذلكايرإنلقالسيدالنقادياتاةالسفرولئيلالسوي

اليهنتمةال11احفظوالهموقال5فردالحسنالقرضاوآلالهدثسبيلعلىالمالمنمقدإرآله
واقامالهنديةالبألدميماالناخرةالىوترلممهبذهحميمافريسةيعدئمالالليثاناحوج
الدكنحيدرآبادالبمدبنة

كتامديةفياالقامةالىاالنكليزيةوتالحطنتةبمصربيةالعراورةاكشرارةقدحىولما

فيبارفيواقامبااوروعفيشاءحيثالىبالسفرلهزخصثمافيلواديفياالمنامشثحتى
لدعوةاوثقكاالعروةجريدةسبالمصعبدهحمدالثيخانثأحوهناكسنينوثألثنيفا

عددمعشرثمانيةامنفنشراالصالميةالخالفةلواهتحتسياسيماودينمااالتحادالىالمسلمين

جمؤوكتبالسابقالبابفياخبارهاعنمالكلسبقكااتهرارهادونالمواغقامتثم
محفشمانقلتكثيرأةومصروشيهاوانكلراروشاسياسةفيتبحثفصوالباربىجراثد

مهدالذيالنرنمميالكائيرينانحواالسالمالعلمفيفلسفيةابحاثلةوجرتانكلرا
سالسبريواللوردشرشلالدردمنبايعازلدنالىىثمالمعارفوغزارةألبرهانبقوةله

السودانفيوظهورهالمهديفيرأبهعلىليطلعا

فسارالرقلسانعلىالنرسشاهناصرالدينطهرانالىاستقدمهفرنساالىرجوعهبعدو

منرلةوءالئهاوصراتهاالبألدتلكامرالدىفناللمحربيةوزيرأوجعلهوفادتهالشاوأكرمالبها
فادرلثعلييماونغيرذلكمنالشاهثينفممهمنلالةفادةمترلهالىيتسابقونصارواحتىسامية
روسياواختلعلالىفسافرللهواتبديألالسفرفيذنهفاستامنهالشاهارتيابالدينجمالالسيد

الفارسيهالدولاحوالفيتبحثيلةطوفصوال7اصفيكتبفيهاوالسياصةالعلمبمثاهيرارباب
مارواننقلوهناياسةالسعالمفيناثيرعظيملهاكانوإالنكلبزيةوالروسيةوالعمايةواالفغانية

قالالرجمةاصاحباخباربقيةعنزيدانبكجرجي

فيبالثاهفالتقىاليهاالدينجمالص6881لشةباربىمعرضفتعذاكاذوانفق

الىمعيتلفيوسارالدعوةبفامرافقتهالىالشاهفدعاهباريىمنعائدآبافارباعاحمةيخمون
اليرنابوالشاهبعلمهواالنخفاعبلاالبئعالىالناسعادحقطهرانيصلبمدفلمفارس
فيقضافيويوسطهمنهيقزبةفكانثمكوكامغمحتكثيرماوربافيمإحتةكالطامرمن

وخصوعماوذالنةامحابعلىذلكنشقونحوهاالقوانينسنفيبتشيرهويحكومتلمهاممن
حالتوافقالفوالنفعمنالتخلويمنوانالقوانينهذهاناثماهاالىفأسزاالعظمالصدر
وجههعليظهرحتىالشاهفيفاؤذلكسواالىالشاهنفوذتحويلمنايصاولعمافضالالبالد
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االخيرمرصفيوهراالفغافيالدينبهال

مترأيل02محلىالعظيمعبدشاهبلدةاإسيرالىفيفاصتأدنةباالمرالدينجمالفاحى
اصالحعلىتحثهموفيهميخطبكاناءوالوالعلماءغفيرمنجتمفتبعةلهفاذنرانمغ

حاصعليعزمهوشاعالفرسبالدياقافيثهرتهذاعتحتىاشهرثمانيةيفلمهحكومتهم
يناتمابهالةجضواؤارسخسصئةعبدالطيمشاهالىفانفذذلكعاقبةناصرالدينفظايران
فعظم4العمادالمحلكةصدودالىنارسآنهسونيخفرهوساقوهنراشهمنملوهامربضوكان
جاتهإهاظحتىكنارواايرإنفييديهمرعلىذلك

يزإالنعرنجوهوقدلندراالىشتهاييدتبماطرالبحرةفيفكتالديناماجمال

صدإخةويسمعواليروهاطيةاثمواندييامصيةالىمجتمعاتهمالىودعوهباالكرامتثموهقنلمن
ءصدفيحالهااليهآلتومااللكلفي4وتصرؤهالثالىطبيانفيممعمهأكركان
الهمابوفيالمابينمنابعليهشوردذللثفيهووفماظعيمافيياعلىاالنكلبزيةالحكومةحث



83

فيالنةفاعتذراالستانةالىيقدمانذاكاذلخدرافيالعليةسفيرالدولةباشارسنميواسطة
علىنلغرافيالدعوةفابرابوتحريضثناءوزييماآخرعايهكتابزوردبالدهالصالحوقتيشاغل
لمااالقامةفيهالهفطمابت381خةاالستانةقدميعودثملمطانالىجاللةبمقابلةيتشرفان

رمممعززافبهازالوماالسياسهرجالالعلماءواكرامالسلطايةالحضرةالتفاتمنالقاه
مارس9فياللهفتوفاهالىءخقهوامند6981اواخرمنةفكلفيالسرطانداممهحقمحترماوجيما

كأطامقنشانقربأاخيمزاشيخلمدفنفيودفببجنازهواحتفل7981سنة
العينيناسودالبيةكتلىبعةرأالحجااهلبهيبمااللوناسمركانالشصصفاته

النظاراتضخدميىلمأل5وعينيهمناكتابإدفىقرأؤاذافيهقصرمعافظرجمذابظانافذ
مغيرةوعمامةطيناعلىتطبقوداءومراويألتبجبةالشعرمسترسلوكانجفالعارضين

االسنانةعالزيفىبيضا

بماذلكمنينوتهممايعثاضوالنهارفيعرةاالالبتناولهالطعامقليلقانتكانطعامه

التعقليهاعماآلليعهلمنالزمةالطعامفيوالعفةاليومفيمرارآالشايمنقوعمنبشريه
وعنايئهررخينبالمولعهولثدةالجيدياالفرفيالسيكارمننوبدخنكانالفطنةتذهباليطة

بنفسههواعهفيتابتاعهفيدمهمناحدالىجمنيمنلمرالسيانتقاءفي

بعليهانمباالستانةهطامقنشانبقصرفيايامهاواخرفييقيكانمسحنةأل
ارمقدرزفطيهواجرىجوادانلمجرهاالعامصالصطبلامنوعربةوالرياتقاالثاثوفيهالسلطان

فاؤاكانمترلهفيالنهارمعظميقيماالخيرمرضهقبلفكانصرالثفيعثمانيةلبؤوسبعوننهس
الالقياموكانكعيراالمشانةبضواحيخانهغدبممنتزهفيالننسلتروجبةالعركباالعل

الفصالىالغلساالينام

ينضطبقاتهماختالفعلىبزائري2االحثفاكحيرالمجمىاديبكانوخطابهمجلسه
ظناذاكبرهمزيارةمنامتناعهعلىاصغرهميارةزمغيستنكفواللوداعمويحزجالستقبالهم

واذاجاجةواضهبعيارإتىااللغةااليتكلالبالعةوعارضةذاكانتزلنازيارتهفي
العامةبلغةنحاطتيماالىزلذاعامالسامعكانفاذاإوكعبعيارةمرادهبسطالمبامعسامعيمامنآنى
يخاطبزرربهوممارزيالمزاحفيلوكانمنهاخطبالشرقفييضلممصقعاخطينماكان

خروجهكانجليسةخرجفاذايهمهوعوصفيمنهبممعكلفيبحثاليومفيالناسمنعشرات
بثانهاليههويعودحتىالموضوعيذلك5اخرعهد

وكةانفةمعوديعاالجانيرفيقالنفسعفيفاللهجةصادقوراحركاناخمالفة
حطامعنراغباوكاتالظنرالىسبرالشجاعيهافيسيرالرولالىيئاققدالجاشئابئ



يديلبينمنصليسهيخرجفألاالقدإمعلىأآحامقداماكانعوزأيخافماألوالاليذخرلديا
اليخلىفضلعلىكانوبمهفىسبياالفيالسعيعلىمنثصطالعلىعلمحرضنفسهفيفاموقداالت
الوشايةعوافيمنالقاهلماالسياباكبرامنولعاالكانتالمزاجحدةكن

ويهتكاؤالفجمبيمشفدةالمالعريعالذهنخادفطناذيهأكانعقلأل
بباخهجلسائإعلىبلمجنفوذذاالحجةقىيالعقليةالمسائلفيالنظردقيقالسرائرإصرار

ذاكخوكانمقنعذاتلبحدالبرهانالبمونوربمابرهانهالىاالشعربانقيادموضوعقياحد
شظومنهاالترجمةعلىيقدروصاربعضهااوالنرنساويةاللغةتعلمانهيلحتىالذاكرةقوممما

يومينلمجائهاحروفعقمةاألتناعمتاذبألامهرثالثةمناقلفيشيئاكثيراءفرداتها

وفلحفةالقديمةالفلمفةوخصوعآوالنقإلةالحقليةالعلومفياالطالعواءكانعلومهأل
والفارصيةيةاالفغااللغاتيعرفكاناالسالماحوالوسائراالساليفدنواالسالمتاريخ
وكانكحيرالمطالعةوالروسيةاالجمزيةخينباللالماممعجيلناوالفرنساويةوالتريهةبيةوالعر

ينتاإبمطالعاتهواكئرطالعهاالاضالقهموفلسفةاالمآدابفيكتابكتبيفتةلم
والفارسيةبيةالعر

والههوراعالهفييصوتالذيكانالنرضاناحوالهجملمنيوصذواعاآماله

حوزةفيالعااقطارصائرفييناشتاتوجمعاالسالمةتوحيدآمالهيهتدوركافتالذي
العالمعنوانقطعجهدالمسسهذافيبذلوقدىاالخالفةظلتحتاسالميةواحدةدولة

يدونولمىفقةإرادماايتوفقلمذالثمعوكنهاقىكسوالزويتخذفلماجلهمن
دبمئةقدمختلفةمواصحفيشفرقةورمائلينالدهرمذهبننينيسالةهـاالالكارهبناتمن

فانتنعماقالدتومممهمحركتحيةروعومريدبهاصدفائيماننوسفييثوكنهها

باعالهمينتفعوسوفالشرق

7ب

عورائيلميخا

يفةومحررالبيانوجريدةالحضارةمجلةعسىومؤيسباردأفيالخقوقيدةجرمأث

السيارةفامنوغيرهماافىروسةوماالهرتىبدجرومراالقاهرةفيماناك

ممأصرتة

ماناكقديممنواظطاطونوالمنعتئوناكتابفبهايتسلسلالتيبةالسورالعائألتممبقليلة



افرادهاقفىالتيعورااصرةمانعلمعلى3امةإجمهذاسصعائلفدموانقطاعا
المصريةوالخديويةالعمانيةالحكومةيندواشدمةفياوالمحابرواالقالمبينالطواهالسنين
نسنهاويتصلالجزاراحمدواليهاعهدفيعكاالىمنهااتقلتثماوالصيدامديةفينشأتفانها

الزمانعليهامساخبارهاانغيرعشرالسابمالقرناوإئلفيعاسقالذياالعليجدهابميخائيل
أواليهاراكالجداحفاداحد3681اال69ابرهيمليلهاكتبهماسوىالتاريخمنهايحفظولم
بصدقهمالموثوقالرواةبعضنقلىما

ليتصانةالىصنهيرهموذببونافيثاصلمناالبعضروءفقداالصرةهذهينئأإما

وردوقدالصليبييندفي11ال3سةياصططكأعلىالذيكانقضطورااوعوراباكونت
نوسطالمثيخلفيمالموه4صفضابنانجلفياالعيانانارفيكحابالرجلهذاجمر

اراحدبالحرفنصةوهذاالبنانياالثدياق

الحربيةالتباالوحصبوهاوتوطنواحاصبياالتيمواديعلىولتامتقدحينئذاالفرنجؤوكانت
الفخمسينفايدهمقنطبورابهغاالحمرالظهرفيضابرهمبهمحهابالقىولبلنهمفالالوفيةوالعساكر
ةءشرالفبخصمدهفاايلبوماالشقيفقلعةصاحبذفاتراالفرنجيمناالمدادوطلبمقاتل
قىمةوتبعألشفةاالميرمنقذلاتالجيشانالتتىفالهابيينالشلقتالبعساكرهوزحفمقانل
ثالثمايةعثايرالعثهاييينمنوفتلرجلالفاثألثةممغوكلوابمسروهمإالفرنجعلىوغارو
فصرخللقتالالجيشانزحفالخهارولماطلعيبشرونةالديننورإلىكتبوابثيابهمفدفنوهمفارس
علىولمجامنقذيرماافياالميرنجماليفبرزكهالمجعكمالبليبرزةبالعرإالفرنجفواداحد

فاستلاالرضعلىماجوادسقطاءنحىفنعانفاحراالعلىاإحدهقدرثفلمباوتضاربعفهها
ظقمنهموقتلالحوالنيةالىاالفرنجفابمسرتفقتلهبيماوضرباإالفرنجيخنجراالميرنجم
فاصرحاصبياالىرجل4بخسماقنطوراواخهزمرجلسمايةعشايرالشحهاييينمغوقتلكعير

شجاعتهممادبهمفازورالدبنالىوارسلوهماالفرنجاسيرمنخسمايةاليومذلكونثحهاال

بالسيفقلكوهاليآلحاصبياالىوتدرجوااالفرنجالشحهادونالعاشرقصدالوموفيوجهادهم
وقحلوابالسيفالشحهالونتماكهاثمابامعشرةمحاصرمالشجعانصاصتهمعالقلعةفيقنطورابنيو

تلكعلىإميرآووألبذلكفسزالدبننورالىرومهراالميرمبقذوارسلبهوإععقنطورا

الشقيفقامةصاحباالفرنجيدقاتربلغولماعهخوااحدمعسنيةظعةلهوارسلزخحهاالتيالبالد
الصلحبطلباركلرىما

سبةفيولدفانةيخائيلبنحنابنابرهيمبنميخائلالمعلمعوراآلاشتهرمنمنواقدم
وادبهلفضلىعكاوإفيارالجزحمدافاجاإيريهةوايةوالفارفةيالعراللغاتفيبارعكاكان671
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االأل6ثباط5فياجلنهابةإلىكاقدمهاافنديممبيديوالفولبوظيفةوجمعلمناديلواسئقامة

سنة61وعمربهمنفيظفةالذي3671838حنااوالدبمربعدمنوقام
اكبيرالشعهابيبمثيراالميرعلىالخربتباعالجزارافتكرفلماموادبحسنخطذاكان

بمرافقةعوراحباالمعلمالىاوكزالمتاولةبالدوصفدبألدعلىاصتولىلبنانكاجمبلواالستيالء
باثاوعليباشاالقوإدكسليمانبعضرافقهموقدالمذكورةاطلةفيالعساكررئيسباشاسلبم
بعدعكاالىالرجوععلىفوادهمعباشاسليماتنىاللبنانيينبةمحارفبدآلمنالصغيرياشاوسليم

ربعسافقابالمبالمواهرةاحعمارالجزتإنكيرمظالملمنلعمابالجزارءالفتكمنهاخروبهم

الجزاراليهاصتقدمةحنىفيهافاقامعورمدينةالىجنعذحناالمعلموذهبثهلهمدبدوالقلعة
المحمتنافىحتىرجليلعلىضربمبتعذيبهوظالاالبامفيبحبسيماامرثموظينتهالىواعاده
اليعضعيونبقلعوييساولبعضأنوفبقطعنالسالىامرهاصدوذللثوبعدساقيهمن

وامرالسجاتلعلمنباالصتيااجزارفتظاهرانفهفطعواانحناالمعلمنصيبفكاناآلخر
سنةالحهناكحنافلبثدمثقالىثملبنانجيلالىالذيءربحناالمعلمسيلواطلقبقتله

8381سنةتوفيثملديوانهمارئيجمعلىالذجرواليهاباشاسليمانمععكاالىعادوفيها081
ميخاثيلمخهماشتهريخاصبناءابعةمإللهرزقةوقدالمذكورةاالبالةواليابافعبداللهعهدفي

اكتابةفيفنبغوااآلدابننعلىثمبوتدربترييتهمفاعثنىوروفائيلوجبرإئيلوهيموا
الشريفةالمهنةهذهفيجاتهموقضوا

منيوصفابخةجممهاالتيورباستاريخرموإوفع978681ادلمابهرهم
ثقدني4081الثانيتشرينفيؤلدالذيجبرائيلوثانيهمالكالهسيأنبفيهاكاوتوسعدهبه

جالعمانيةالحكومةخدمةإلىانتقلثمباشاابرهيمدعلىعكافيالمصريةالحكومةموف
رفيعةمكانةفاحرزالملغاةعيداالبالةمركرالمدينةهذهعارتماعبد81سنةييروت

باشاابرهيمخعوقاموصفيكراسجمعانةماثرهومننفسإلوعفةتذابهعريضهاو
ميالدية0681خةسالىمداايالةحكواالذينعشروالبعةاالراخباركحبكهالمصري
الشعرياالريخهذاضريحهعلىققشوا1781سنةوتوفي

تسيلواكرماتعيونفغدتعورانجةآلىمنفضىمهثم
مشغولربهضدمةوبصدققدمضتسنووستونسبع
جبرائيلالرحمنمةظبقائمتورخفضائلهولذا

81االسنة

6081خةلمولاتمحهرفيؤلدالذيروفائيلعوراكانليخائالمعلمبناناالمعلمبنااوثالث



باثاوالىىمصطفعهدفيللدبوانرثيمأ581صةممارحثىاالميريةالحدفيلىفدعي
حثىسنواتعشراوظيفةهذهفيفإلثبيروتلنحريراتمديرأتعين5681عاهوفيصيداايالة

معوالفارسيةوالريهةالعربيةاللغاتفيبليقامنشئاوكانعينييماطراعلىلمرضمنهااستقال
منعديدةونسغكتبالهااشاختالفعلىطوطاظدةبامدظفرةواشتهرباليطاليةالمام
والشهورالشينعلىالقمريةواالياموالشهورالستينلمطابقةبديعاجدوآلووضعوكليةدينية

يطبعلمارمانوطرفتحفمماهصظفيكتابفكاههنبذأوجمعاشسيةوااليام
يافههذانذكرنظمومنعيامنذالشعروتال

سقافزدتالحبيبتذكرتأتاقلبيبالشوقمااذا
ممىديارالدبارعلىامزولماشوقاالهوىرنييذ

الجداراوذاالجدارذأقيل

ولبيوطاتىرويعلىاالجالبرهبيرسائلنسيم
قلشغننالدياشفماحثحيإحياءمزبناني

الديارامعكنتنحثوكن

جوارالىوانتقلالضياعيدمرهابمتلعبفقدمنظوماتيماصيانةكلالحرصقليلنولما
االيياتهذهفوفةونقشت6خاضرجفيفنفطبيروتفي81أل9اب4فيرب

اسفالهترطلدىالعيودأجرىالعوراءمرتحلدبنيبإمنرمى
اوواالقالمالهابز13كاواكرماتالعلىهلجناحت
منصرفااللهجوارتىثوىقمدتةالخيرواالحسالقعلىشت

وقنارونائيلالعريقنبفيلساخلارنملمامضىنظت
9781منة

اب13بتاريخلدوالذيايرهيماشهرهمكانبلعورايخائيلالمعلمابناشالمعلمانجالورايع
االفاتمنشبئوأحرزالعربيباللساقفتنقةالجزاروجهمنفازاوالدهلعنماكانعورفياأل69

ديواخهمافيلخدمعكاوالةمنباشاوعبداللهباشابسلعمانواتصلواليونانيةوااليطاليةالقركية

فيالمصربباشاوهيمافأبقاهالمصريةالعساكرديبعدفا0381سضةورباسممقطثحتي
الحبسفيوزبهمعائلتهافرادووبضالقوألقىالحسادبعضبدصيسةعليغضبثموظيفتيما
بعدااليزايياومفبرصزيؤبموسافرالىروسقشصليواسطةالهربمنابرهيميخن
ابرهيمعادالحينذلكومنالعثماتىاالسطولمعالبهاقدومةوكانسوريامنالممريبنخروج

افهتوفاهحتىالمجارةلمعاطاةاقىءثماضالصصوظيتبمهامفقامالعثمايةالحكومةخدمةإلى
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حناعورا

بيروتفيسابقاالجرائدمراقب

الييتينهذبنجقوفاتةمورخاأصالياناصيفإلشيخفنظمبيروتفي3681نيسان3في

فقدافدباالمىلحذخربفقدواحطبرواالعورايابنيالتجزعوا
رقدافدابراهيمالتصاتيفيناطقةالتاريخاحرفثفوقهمن

3681سنة

يقعلممالعلىفيراغبااالشغالعلىصبورآالحجةقوفيالهمةعافيطاهرالذيلابرهيقص
اناألعذاالمائينفىبيدهبهاالتيالخطوطاتعددبىارحتىابخطيمانخةال01ليدبهناب

اكتبخزابعضوفيعاظثهعدهومحفوظماسوىيسلمويافامبنافياءرقافرءاالقسم
عبدافهتاريخوباشاسيمانتاريختأيفالىدعاهماوهذاايامهانجاربهدوبنولىلهكان
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والرية5531مشةالى8431ممةحوادثمنتمذراتوجمععكاوالةمنوهاباثما
والنربطالشرفيي1والغريغوزياليوفيينالحساعننيهابحثمطبوعةشتىكرإريىرسائل

تطبعلمالدينيةالمسائلمنوغيرهمااالعخقادمحةفيواخرالذمةفيمقالةايضماوله
القديمىوسامثمالمجيدانءبدالعملمامنيديابالوسامرية8631رجبنهرفيونال

التاممعبيسوسالبابامن0681ارا73فيسلوسترس

93بتاريخلدوحنالمإلىابنابرهيمبنحناالمعارفبخدمةروااثشمالذبنعوراآلنو
شثىمامورباتفيفنقلبالعمانيةالحكومةضدمةفياحياتةىوقضعكافي1381حزيران

ومراقبةاالسطئافةمحويةوعفهاكتوبيكيزلتهلمووظيفةاكريراتمديريةبيروتفيوتولى
باشاكاتداودجعلى0681سنةحوادثلىبهلبخانحكومةتشكتولماوالجرائدالمطبمعاث

طبقايدبخطبمتبها1681مشةإنانجبللظاهالموادهياساؤلانةثرعنةيووممالهعظ

النظامنفسوهوباشازوءادمعباالفمتراكرهحوالذيباثماداودمنبايعازوالسكاننالملحاجة
والدولالعمانيةالدولةتهـعليهالثصديقجرىحيثالقسطنطينيةالىذلكبعلارسلالذي

علىحائزآكان709االولينت9فيخاوؤاةكاتالمذكورالنظامعلىالموقعةاكبرى
يةالالوابيةالعرالمغاتيعرفكانبعضكتببيدهونسغالمجيديوالوممامالمتمافيةالرتنة

والفرنسيةةوااليطالبواليونانية

سنةفيهاوماتالقسطبطينيةفيوعاصق8381سنةلدويليخائبنيوسفعوراآلومن

جودتوعمفهالذيبونابرتتاريخامهرهاآنازاكنابيةتركوقدكبيرةجموضةبالغا3191
نفيسةفصائدالثالثنابليونمدخفيولهركاانقوالبتاريخثجيهانةقائالالوزيرالعئانيباشا

بالمقصودوافيةتنجاورتبهاعليهاوزادبخائيلبوهاوضعهاالتيياممورتاريخموادوبمابض
ثمالجمركحضابرئاسةوتولى1381نيسانفيلدوميخائيلبنيوسفاخوايبتومنهم

استقالثمحماهللواءعمومآلمدعتينالعدليةالمحامتشكلتولمابيروتلواءفيالصندوقامانة
ميالدية0881الثاني7كانونفياللهتوفاهحئىدمشقفيإلمحاماةنةوتعاطىالحكومةوظائفمن
الجنةوجريدةالجبانمجلةفييدةنشرمقاالتألفاعحرهباهامن3بترانو

شذراتبعفىوثيةالجزاللمعامالتاالجراءونقابيالعرالىالترصالمسانمنوترجمالبستانيتين
ذلكوغيرالحقوقفي

ترجمتة

بنحنابنابرهيمبنميخائلالمعلمإبنحناالمعبمابنميخائيلبنجرجسبنهوميخائيل
الرضاععنيفطموماكادفيءكا5581سخةؤلدسنحديمتريبنتحنهوامةعوراميخائيل



دحلبيروتفي5681ممطالبطريزكيةالمدرصةستتأولمانهبترةوالدتفاعتنتاباهفقدنى
العربيةاللغاتمعرفةواحمالنقليةفليةالهالعلومفيهاوتلقمذنهاونوابنهمبوإكيرتالمنفكاناليها

فاالثيغاذهانجيزيةباالدمإلمعفيهافبرعوالنركيةوالنرنسيةوااليطاية
وبعدونةيرآشعرآإالنثابراء4فياليإلبالببانيثارعارحتىالعربياالسانامرارعنافاضذاليازجي

إعولهفاحكماالسيريوسفلشيخاعلىالفقهدرسثمالمطالعةكليتفيإفيالمدرسةشهابرةإحرازه
بالبفاخفذهبرةالنالىنفسةتالعاممعرضها81أل8سنةالنرنسيةألكومةاطنثإتاولما
مسيربالنعاحمةفياقامنهإثناوفيلخسرماالكثيرأتفلحلمرتهتيولكنباريسالىرقيةالش
الىسنرهبداممطقصيروقثبعدعطاالالتيالخقوقديدة0881نيسان61جاريخاصدر
فيوانشأوظيفتةتركثمالربهةاكتبمديرملمجلتهفضلالخديويةالحكومةعرفتوهناكمصر
ةايالعالفتنةبظهوراحتجبتحتىالوجودلعالمتبرزالتيماكادتالحضارةشمجلة3881ايرار33
القتالوررارئيعىباشارباضمصطنىسياسةثيحالسياسيةخطتماكانتولماثحهورةالم

ولبنانبيروتالىبخافرنسافنصلتداضبفضلنجاوكنهعليهالقبضالمصريةالحكومة
سنةمدةفهمافلبث

الىعادسياصيةبقضاياالمتهمينعنالعامالعفووصدوراليلواديفيالراحةاستتابوبعد

تىجريديرامصلمدةوقضىصزايانعلكسانلصاحنهااكمانجريدةفيلحزرالقاهرة
4881اذاراوفياالصكندريةافيحيذدامركزهكانالتيناالمحروسةوكااالهرام

منوافرآنصيبماوناكسنينثالثعاشتالثيالبيانالمحيفةبتثيوسفمعبالشرصراهد
معهالمتعاملينجمعثقةفاكتسبالهاملدىالمحاماةفنوتعاطىفةالصطمهنةتركثمالنجاح

بينمانابونيمدينةفيتموزثعهرفيالمنبةفادكسهللعايةعاانظاوروباالىصافر6091سنةوفي
ممرالىعللرجمستعداكان

ةالعراللغةمنالرجمةايجيداالطالعيروامعاحرارأيعاثبالذكاءحادوكان
فيكشفواتععبابهاصأصتةالعرباللفةيراالجمابوكانكثبالعكمىووالتركيةالفرنشةالى

اثناءفيالضياعايديبمالعبتالثيالنفيسةالتآيفبعضتركانةقيلمحاسنهالياظهارءوامضها
الذهبةآفيمجبامنتصروإيةاالديةماثرهومنالمصريةالحكومةوجهمنهربه

باالسفارغنيةخزإئنوترككاوغيرهمامانونحببالجنوندورواية5881مطالمطبوعة
اثنيماالشعرمنذبنغوشففوالشرعيةالفلسفيةالعلومفيالسماالنادرةوالخطوطاتالكثير
فال5881سنةامحقاديبرثافيقصيدةالرقيقثمعرهومناخرحياتيمافيمنهقللوكبه

االعايتبمالخطبهذالويهيحسنفراقكالصبرليس
03



نسكصلمبعدكهيهاتلفرإتاسفاوسالنةتنحراش
كالكتاالمىفهالنفوسناالردىدلطاننكيمنفثن
نمهالالمدامعاتبمدامعوتكاحيبالبجوديياعبغ

ومقلةدالتحزنإفماعليكتجدبدموعهالمعيندثمهل
النوهنقوكمالكاوهلاالمىيمزقةلمقلبدثماو

انلمعثفيهاالمواويطيبفيهالبتنىبدإرالدنياماناقه
أمنمنةوليسالوثوقمنةيرتجىرعدهللىوالص

محهسناونفسةلمسيوعموعبادهااللهيورثهاواالرض

همفممينجوليسونهحتموئربةالبريةعلىالمماتكاش
تطعنباالمعةيةاكجندوهذالماتمنالنجاةيهف

يموثالمهينوالماءبالطينالفئالصفاشفييطمعاميهف
غإلالحصثالنهارفنيمنةيخااذفوالموتوالمرءمرى

احمسنبراتصوااولىاكف8االصىوالالنوساالفاليخيبم

ك8

باخوسيوسف

يسبارفيالبصيرمحيفةومحزرغلياريفيدالمستقلجريدةموش

أصرتة

بالدمنآثورياملالىيتنتالتيباخوسؤأملبنانجيلفيالوجميهةالعائالتمن
اليعافبةالسريانمذهبعلىكانعثرالىاجالقرنفيافرادهااحدياسورءوفدينالهربنب

نياولهاحنفرعينكبيرينالىبعدهمنفيهاسأللتةفانقسروالمسغفيواحدةبطبيعةالمائلين
فانحازلبنانجنلمردهغزيرفصبةفياآلخروافامثوليكاالسريانمذهبفتنعدمثق
المارونيةالطائفةالى

هـآأمد508سنةفيالذيكانفيوإنطونابوالبنانياالثافيالفرعهرمتاتوقد
بننجيبالفاضلاالستاذومتهربيرالصالثالثبشيراالميراخيالشهابماإالميرحسنالشغال

ناظربكسيمومخهمزجمةاهذهصاحببوسفاخبارعملفيابحاثلعلىفاعوالذيفارس

ونعومحاآلممالروضةفىجريدةذمىطبوسبنطيلثمالقاهرةمحافظةفيالمالىالقمممادارة
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بة1سادوابئثملبنانادارةمجلسفيعنهمنائبماقضابهسروانكانفيالذيجنرائلبن

هذاالىاكقاقجمولرفعتهالتيالصفاتبإلمنتزينلما3191هرحزيرانثفياءاالباجماع
وتيانثابىاصفر3ااخوسإأصرةمعبةسابالةالمرتبطالعائالتاتهرومنيفالشرالمنصب
المإلهـورةااالعماوبمثيرمنالوطنيةبغيرتهمباخومىضووقدءرفوهمواهماموخوودوماتىوضر

ء

دكأ
101لم

نها9
لم

9ديرم

ءتمإحممىج
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طا

ااممىكاا

01ب

9

صغثنةمهغحغ

باخوكايوسف

ألترجمثة

81ء5سنةمنايارهفيقاعديهسروانغزيردةبفيؤلدوسباحبيببنيوسفهو

بجوارعرامونفيالحإلنذلكفيالعثحهيرةرهريا5عبداماريمدرسةوالدهادضا5اشدبلغولما
والتاريخيةالفلسفيةوالعلوموالسربانيةوالألتينيةرطاليةواالالعربيةاللغاتافيمؤلمرسورغق

لسهمهومرىهجعلهاغايةالتيالعريةاللغةفيالصيمابهيعهافيهـعو
بغرابةوخصوصائهجةلةوزؤادهوقدفيونيعصلإالفاوهومدرمروئيسهكال
الدولةوقوانينقهالدرسالبهاارإثاةالمدرعفيومصألدهـنإنبعدوطرهظوصرعةحافظئه

فيالعربيةالمغةفيالبيانمدرسماعينثمالفاخوريارممانيوسوركمااظالعالماالبعلىالعثمانية
الذكرطيبااالمجوكيلرئاسةدعلىيبنالمعازرالالباوراعيظمدرسة

حقوالنشاطإحةابهزيديةالنرنعاللغةدرسعلىانصبالمدرسةهذفيوجوثهمدوفي



جزيلموكفووهكهازريةاالةالمدرمالبباءنيةالىالديةأثابةالفكوهناكفيهاومهرفها
المئبوعةاظطةعلىمأمورمفييماجرىالعربيةاللغةفيوالنحويةالصرفيةالقواعدبئنهنةفدالفائدة

مرتينبالطغنشروقداالفرنسيةالقواتعليمفيهئالث
آلالفلسةلتعليمصميدامنيالقربديرالخلصرهباناتدبةعينطورامدرسةثركانلبثماثم
واجميوسالالذقيةمطرإنمعقدوسجرمافهاتالميذومنمدرستهمفيةالعردابواال

بعضلقضاءاالسثانةالىسنتينبعدابحرثممشاهيرالرهبانمنوغيرهاصورمطرانزلحف

نذككراءبقصائدحممبعةوامندحالعظامالدولةلرطاعينجؤحظوةذاكإذقالالمحاتم
مطلعهافيفالالحينذلكفيوزيزالخارجيةباشاعفوتمدحفينظمهاددةوامنها

مياديهاعامنطبوالعزئموالحزمميانيهاعزتقدالرافيهي

معاليهاهيودفالجدبالفخرلهاالذرإكرامفمغالمعاليوذي
والبهاغيرالمعاتىيوثموالبطلفارولاالإلمجدالبدرك

يهاعطيائالهدفيبينسنبومنثحهمالبدئمجدمن

وقاعمبهادانيهاالمجدهراتببعزنهتاهتمنصفوتكالفرد

ويهالماالريخالببرحالجدفيماثؤعتثاالذيوالوزهو
معانيهامىالقوافيتهلونسالعصرتثدهاراهواقنلت

الخنامفيومنها

بارجمهاالقوشاعالىحينإنعاملالعزيزعلىلموالناوشكرألمما
كالمجاملجاهاالخألفةمولىبقنضتهالدنياالمالكسلطاننا

لظايهاوردآعدالتةواحفظثموكتةاالياممدىظدهيارب
هاالزالنعمئهوغبثبرأفتهرعاباهنغمياربئ

لصاحبيكهاالدهارآثاركثابفيافلسفيةامولاانشاهفيواشحغلببروتالىآبثم
لسيادةالمارونيةالحكةمدرعةجؤالعربيةللفصازعمامطوعينالخوريوصلمادهثيم

سيادتمدحفيولهمنزلتةورقعةفأقدرهحقرهقدالذيالدبيوسفالمطرانمؤسمها
رالحلسيادةرفهاةالعراللغةمحاسنبيانفيقصيدةمنهاالىائعةءوالمضظوماتيةاكالقوافي

ةمطلعهافيفالابمهالمئار

واقباللمإعراضوللقصائدآمالالفكرخطراتفيلمشعر
تسآلوطوزاخابطورأنداهاطالبهائمبحارويعروض
ودفالفعلالالنظمبزينهادرألبهاجادتاذاوللمعاني



4الفاسعدهابرويالحمغوامضابمشفتاصرارهرمناعانها
ومنها

اثعكالوالتفريقوإلجمعوالطبقجهاغررآتدلوننشرمتنطوي
معلسالوالتشنيةالذوقبهاحلتبتوريةمعالبهاعقودحلت

4آلآلمالوبالنضلروجىرمهاممنإالوعهـلفالعزت

4اقواالحدفيبهاوتستقلبمسندهااسنادآالمداغتلتي
واجماالاءحسالويالقصرومففصرتحسنهاغرراالثمعارقدعن

4إقجافالسعدبطلعتهاواسعذسنرتةاعرافيربهاانعم
اجبالبالفخربهاوعزتلدرآوعلتالنياكاربينتمزدت

لاولاالحكامصةوبحواعتصمتاالفهامعاللهابليم
ابطاذيلالنففبنصبهامنصباالفكاروإرتفعتعرهاوقدنحت

اشغالالموصوتعاماالبنعتوإشتغلتفالىصتنازعهامعاني

صالوامفمارهافيالمجدبرايةهوثهرثهمالافاضلرلحومنها
واهوالاخطازذلكفدونملشوإدراكهبهاتمبهات

لمانالوابداءالشحرئقربطبهشدهمطلوفىعمص
الفحرآماخطراتللشرفيخطرتاناهممكأهوزالال
تحرممرليتولىبيهدتفيقنطهابواسطةااليطاليةالحكومةدعتة9781شةتموز03وفي

اعمالمنح3أحةهـينياسرفي5هأأ3زغلياريأفيتطبعالمستقلدعربيةجريدة
الدعوةهذالىبفاوابنائهاحقوقهاعنونداقعلةالعرالمصالحعغتدرااننهاوسأايطالية
ادااالمرانوواغالعريبةامثضوقعنللدفاعالبذوفوفتحناماوغاةالخاطربطب
هـاطوعنالسابقالياسقالعربمجدعنإالصاححدتعدتوالنخطتمااالولىالمسنقلة

إالبامأخرباتفيالبهاءذالث
عشرالثالثالونالبابابمقابلةحظيحيثالعظىرومةاوألمريذااالصقاعهذهففادر

البالدفييقلوبتيالجديدةكمتهفيوالنجاحالنوزلهكنياوااللتناتعايةابعينرمقةالذي
وفيالزمانصروفعليهالقؤأالتياآلثاربهيلمنفيهامافقدآآخرمتالىمكانشااليطالية

علىاسدبوابهلعبارةباطلىفيهاافىمرومةفييوماعشروندالمعنونةرسالتهذلكبهباثاء
فههنفيسةمقالةمنهاطبعتوقدااللدموتجمهاالنيثاراالمنإالبدبةالمدينةتحويهمابهر

القديمااللعابهدممثوصف
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وتهاقوااستقبالهبااالدفاحسنثألالمستةمناالولالعددظهر5881سنةمناذار83وفي

فيعهممادوراولحبتمحررهاامرواشتهرواننثارهاشانهاعظمالثييفةابهذاالشئراكعلى
عديدةصرارآعنهاوقررثتاالفرنسيةالسيمابيةإالورالجرائد3اغلتفتثااسةوافةالمعالم
وسنةنيفاتحريؤللمستقللىسعرانوبعدجفةاتلكاعمدةفينشرهامقالةفيذلكاثيتكا
تعرفاايمعربيةلخريرجريدةاالفرنسيةالحكومةقبلمنمدعؤاباربىقاصدآيخاريدرظ
1881لسنةايارضمصرمنالثالثاليومفيفوصاالبالنصيرال

الذينالجرإئدوعررواكثبةبعضاستقيالهاحسنالحديديةالممكةمحطةالىوصولهوعند

تميقموهبةوأعطيدبالدهمفيامرهاثشهرشرفيبعالمللتعرفوالسروراالرتياحمزيداظهرو
انيلبثلمثمجرائدهمبعضفيمرإرآذلكبمرواكاالطنانةبعبارتهاالليابرااللفاط
هناعلىتىنااننودكخاايطاليافيلمأالمستقلاصابقدماالنجاحأمناليصيراصاب
المجالضيقذلكيمنعاعنانماالجريدةلمكاعمدةفينشرهانفيسةمقاالبمنعباراتيعضذكر

والوغالنفعمنالبصيركتاباتهمحررلمقاالتماكانالتويةكومةالحذاكاذعرفتوقد
االصقغتلكفيالعريةاالخةاحياءروحلجيلفيوالجهدالجدمنازاهوماوذويهاابنائهاننوسفي

1881لسنةتموز51فيوذلكاالفتخارنيشانوسامكومندورسنحئةالغربية

إلىبالعوداالطباءعليهؤإشارعضالبمرضأصببانالىاليصيروتحريرهادارةمنوبتيو
ضفاءلهيرجيوالدواءبهينجحيعدلمحثىوالهزالحولاكجسمةتخونروفداليهفعادوطنه

ميهفبمسنهمنوالثالثينالسابعةغيرمتجاوزالعرونضارةالشبابشرخفياقهبهفاشمأثر
غزيرفيخاصضريجفيفنوداالستقيالحسنبيتوسمونالذينكانواوالمعارفإالدبذوو

الفاخوريارسانيوسالشاعرالخوريالمرحومنظهألتاريخعليهغلققد
شرلهمجيدأوشاعرأمصقعاوخمايبأوالتاريخيةالفلسفيةالعلومفيمتضلعابهمهموكان

المعاشؤلطيفاللسانطلقالخاحرصريموكانالحأللالسحرمنواغربإكاللالماءمنباط
يذلكسثرمنلههدبشحاالمماعبهوتلذالطباعمهتعشقصلالعقولويسكرااللبابيطرب
الدزيمهبونيطروعبرنكانواالذبنبيةوالنرالديارالشرقيةفيوالعلماالدبذوي
الجوائبعررولياقفىالثفارساحمدمعسيماوالالحينذلكفيالجرائدمحررببعضحوله

العلومفيوإتساعوراالفيودرايةدهاءفءنتالثييفةاالطوالجادالتالحسبةالماقشات

االنشاءفيباعوطول
حهمعىمى
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آعارلطجلى

العمانيةالططةنيظهرتالتيالعردمةفجمغامماءعلىيحتوي
وااليةولىإالالحقبتينفيباإورووبألد

يدةالجرأمم

الحوالإأك
السلطنة

الجوائب

السالم
العندالا

نسالفالا

السالم
اطقائق

التونملرصة

نساتإال

اللمكوكب
ائقا

وقا

اءأ

ارممانيةسلطنةامحف

المسطنطييةمدينةجرائداوال

مدلرهاتاريخطشئهاامم
81حسونالنهرزق

781شلهوبامحدر
0681رزغالشدياقفارسحمدا

81ال9تموز33لدالىجبرائيل
3881ب931فدربماحمد

116881مخر3إالبهاد5الطوبرانيباشاحسنيحسن

5881الصاحماصاالخاج
8881الثانيتشرين83همادابرهيم

اقسطنطينيةمدينةمجألتنماثا

3881االولكانرن53حميدوهي

881ايارع83الطويرانيباشاسنيحسن

5881االنياكانون31نادرموابابى
5881االولكانون8السالويابوالنصربحبى

0981تموز31أرساوالياسمطرالياس



الخبارديقة

ننيرمحوريا

نجيلاالتمتاراعناخنار

العثحهريةالنشرة

اكهرة

المماز

الجنة

البشبر

الميرالصبحكوكب
االصبوعيةالنمثز

النقدم

الفنونثمرات

الحاللسان

المصباح

الهدية

بيروت

يروتدلل

لرعيةابيروت

الفوإئد

الحوالإ

فوائدبرع
يةالسورالجمعيةاعمال

بةالشمهراشركةا

منصورمارشركةاممال

العلومجموعة

بيروتمدينةجرائدثالمآ

الخوريظيل

البستانيبطرس

الميريهولناالمرسن

يكندفاكرنيليوسلديهوا

الشلنونيوسف

عطيهظيل

ليسنانياليمم
يسوعيونااالبا

إالميركيونالمرطن

الشلنونيوممف

نجانيالقادرعبد

مركيسظبل

نقايقنقوال

االرنربهيةالميحيالعبميةج

الدنارشيدحمد

الخوربامين

باشاير
الندوبظيل

53

3

03

81

33

33

بروتمدينةمجألتبرا

االميريهونالمرسلول
يةالسورالجمعية

الشلنونيوف

اللهفرجميخائيل

51السوريةةالمجالجمعية

الثانيكانون

رذاا

الثانيكانون

شناط

حزيران

ايلول

الثافيكانون

نيسان

االولتشرين

الثانيكانولن

الثانيكانون

ذارا

الثاتىكانون

الولطاكانون

راذا

االولبنتشر

الثانيكانون

الثاتىنونكا

الثانيكانون

حزبران

الثانيكانون

881

0681

3681

6681

0781

81األ

0781

5781

781ال

0881

3881

6881

8881

9881

1981

1581

3581

6681

7681

8681



افاتكاتىلمجمع
الجتان

النحلة

النجاخ

الطبيب
المقتطف

المشكاة

الفكاهاتصلسلة

النكاهةديوان
الصفا

ييهةالكاثوالكنيسة

جريدةبةصور

بدةصدمشق

مجلةقاالظمر

فرات

الثعهبا

كدالإال

لبنان

الجابة

لبنان

دابفداكلراء

31ب

يسوعيونااالبا

انيالبسبطرس

11صابونجيلويىالقى
9االشلفونرو

بوستاكتورجور

الروفارسصروفبعقوب

اكيسحليل
اقلفاطتحل

اطرادوسليمدهسليم
يرناصرالدبن

هاليدوبضليل

دمشقمدينةصخامسا

91باشاراضد

العابدياشاعزتاحمد

وحناضحوريسليم

حبمدبنةفىجراسادس

بائماجودت

وصقالكواكبىعطار
اكوابهبيإلىحمنعبد

لبنانجيلجرائدساب

الثانيكانون

ايار

الثانيكانولق

الثانيكانون

حزيران

نيسان

لعانيابنتشر

الثاتىكانون

االنياكانون

الثانيشتشر

العانيكانون

يارا

تموز

إيارباشاوددا

الخازننوفلالشيخ

االولثشرينااالسودابرهيم

العثمانيةانحاءالسلطنةسائرجرائدئامن

باشامدحت

0781

1781

4781

81ال6

81ال8

881

5881

6881

ا88

5681

81ال

6881

7681

7781

9781

7681

3781

1981

8681
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رمميةالنرببلسطراالغربيلسطرا

رسميةليناصخعا

رسميةلموملا1لموملا
صمعمي

كاض3

الروباتص

انكلزافيلندنمدينةجراثداوأل

حموناللهرزقسامالى
االولشنشر91زمرإأالصال

الثانيكانونمايونجيالدكتورلويىالخألفة
شباط01الهديعندالوموهـالغيرة

مابونجيالدكتورلويسدالعربياالظ
نيسالط63زالنحلة

لبدنمجألتةثانيا

حسوناللهرزقوغساقرجوم

نبسان2صايونجيتورلويسالدالنحلة
حسوناللهرزقةوافردالرقبةالمنالمحل

فرنساقيييىبارنجرائدثالما

يرانص3أالدحداحرشيداكونتيباروجم
مجهولالمثشي

داللجبرائلالصدى

آبألعوعيعقوبزرفاهنظارةابيرحلة
اذار13زذرقانظارةبوا

ايلول61زالمصريةالظارات

الننويهفلزمانبةالاابخةضنسبةالىالجربدةمذاخبارنرمدألطسهوحدثا

1781

781ال

5881

3781

6781

1881

1881

1881

881

8681

7781

9781

8581

681ال

81الأل

781أل

6781



القاهؤـصر

طقودا

تحادالا

خاءاال

الرطء

صفارهبوا

زماربوا

لحاويا

زبوظا

البحيم

المشرقوكب

المصريالوطني

الوثقالعروة

الشص

المعريةالرثارةا

سيليامرردأعطا

نجه1الشهر

513م

األولكانون3امحقاديب
نبسان61عوراميخازل

المويلحيوهيما

حزيرانصبوحيعقوب
تموز71ز

ثعباول5ء

نبسان8

ء13غانمظيل
عراشاللهعبد

ليلا93صوعيعقوب
اذار31والشيخعدعبدهاالفغافيالدينجمال

شباط33ماسونياهووافويطهمسي
صنوعيعقوب

فرنساانحاشسافىجراثدراب

نصوصرلتى
اماتىنصور

بطاليااجرائدسمظ

3101المويلحيابرهيمنابوتىظالفةإا
رد8باخومىيوصفغلياريتقلالم

اقوسطالغرفيبطايةالبرزائرافىصادمما

بهولمالطامالطا

باشاقيدروءقيرمزمانأ

مرافبانصطكسانيرعىقالهثرقديك

81ال9

0881

1881

3881

881

5881

6881

8581

8881

9781

0881

9881سنةنواحي
8781

9881
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فهرحا

الرلعةفةالمطتاريخمنالعانياالجز

المقدمة

العثمانيةتالمط

بيروتمديبةفيوالمجألتالجرائداجاركلعليلاالولالياب

0781سنةفيبيروتاخبارجرائداالولالفعل

6781سنةالى81األسنةمنذبيروترائداخبارالثانيالفصل

5881ستالى781السنةمنبروتاخبارجرائدالثالثالفصل

3981هشةالى6881نةسمنبيروتجرائداخبارارايعالفصل
5781سنةالى81السنةمنبيروتمجالتاخبارالخاصىالمعلا

5881سنةالى6781مشةمنببروتمجالتانجارالسادسالفصل

3981سنةالى6881ممنةمنبيروتمجالتانجارالسابمالقمل

الثانيةةافيبيروتفيفينمشاهيرالصطقىاجمالثانيالباب

البسنانيسليما
مابونجيلويىالدبهور3
يسومميابلويوحنااالب3

اليازبهياوهيمالثيخ
المادرفبانيعبدا5

االحدبالىهيمالشغ6
امحقبكادبب7

زوينجرجس8

اطورانيرهيماالشيخ9
بوستورجالدكتورج01

حمه

81

86

86

األ

18

99

901



امال

ممدرشيدالدنا11

نقوالنقاش31

صزوفالديهوريعقوب31

سريهاظيل

نمرالدكتورفارس51
مسرةجرايهوسالمطران61

الشلفونعاسسليم71
رشيدالشرتوني81

اليسوسصالحانيانطوناالب91

البسناتىسيان03

البستانينجيب13

نوفلدكسليم33
حبيقهنجيب33

طراداهـهيمنحيب3
شاكرشقير53

بيروتمدينةعنخارخاالعمانيةسائرالبلذانفيالصصاخنارالثالثاالب

ومجألنهاالقسطنطينيةجراثداالولالقصل
ومجالتهادمشقئدجراخبارالثاتىالفصل

حبجرائداخبارالثالثالفصل

لبنانجبلجرائدانجاررإيعاالفصل
العربجزيروضبهافريقياالثفيالعمانيةالصضإنجارالخاصىالفصل

افايةاطقبةفيبيروتعنخارجالعمانيينافييناتراجمءشاهيرالىابماالب
الراخبوسغرنجورالبطريركا
العابدباشاعزتاحمد3

اكوإكبيالرحمنعبد3
الطوبراتىباشاحسنيحسن

مطربكالدكثورالياس5

911

331

31

921

831

341

351

651

951

961

171

اال5

ال9

881

391

391

891

003

303

602

03ال

703

513

133

422

733
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داللجبراءئل6

اسكندرالمعلوفالءيسي

لىبانوماالقى8

امقمرمريانا9

اوروبافةصط

االنيةبةافياوروبافيالعريةالصضاخباركلعلىيشنملاالولالباب

االجمالإوجمهاالوربيةفةالماحوالفواالولالفصل

نهاومجأللتدنمدينةجرائدالثانيالفصل

وجرائدهاباريسمجاللتخباراالثالمالفملى

باريسعنخارخانرنسافيالهربيةفاخبارالىاجالفصل
ايطاليافيييةالعالجرائداخبارالخامسالفصل

المتوسطالمجرفيالبريطانيةالجزائراخبارالسادسالفصل

الثايةالحقبةفياوروبافيفينمشاهيرالصتراجممةالثافيالباب
غانمضيلا

المويلحيبئابرهيم3
اكشاللهعبد3

ايونظارةالمثيخء
عدعبدهافيخ5
إالفغانيالدينجمال6

عورايلميخا7

باخوسصفوث8

العمايةالسلطنةفيظهرتالتيالعربيةحفالجمغإسماءعلىتوييحمطصدوهـ
والثائجةولىاال9تينافيباأوروبالدو

032

433

833

123

3طا6

64

أع6

73

353

363

463

563

863

863

573

873

183

783

393

993

603
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عامزطرس

ائيةااطروفترتيىعلةالعريافةالصصتاريخموادلجيع

حريدلعما791ادهمابرهبم
حريد203و103و01و99المصريباشااثهيم

خا54آآغااسكندرريوسإ

نصيحريدتحالمصري81نجالاالميرةحابوال
محلة691مباركايوالمظفرمنصوربن

سحد04يكإبوالنصرأجمي
حمنهالجيدعبدالنصرابو

حسحدب691او49السالويابوالبصريحيى

سمهحمدضالدثءاكتورسعيدايوجمره

لخليلورسمة31يسويالوبىإالبايو

يحمدعزت1و31

لسدحمدس311و55بكالدكتورامينابوخاطر

لقحمد83ءو83وا353جريدةابوزمارة

حمد483و183و452يدةجرصنارةبوا

خاحريدواخبارهاصالفضيلهايوجريدةايونظارة

حريدلتشايحباع682و483و83وا3اله3ءه

هيلنظةراجعصنوعيعقوبالشيحابونظارة
لساملدلكلرصنوع

383و183و453يدةجرزرفانظارةإوا

83و

301وأ30نجاالهاديعبدالشيخااليياري
53وه94مرقيبيالا

هو94فيوصالدكؤربيالا

873و573و953خبارها1ةيدجرالتحادا
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لدمل9ا50وتربخه501

صاحريدوه83و3واال852و2وأله

حمامحلةحرلسا53عونيامحق

تعراللعلاكرامهخديومصرباثماميلا
مجلةبية6اوالواهنةالعلثان

لطو7وال672و463و363و453و

لبلهالعصيحربدةهر683و
53بكذهنياسميل

ملدسو851بكلاسمعيل

963باسورواليباشااصد

دطالطرس2اوه33ابرهياالسود

لد2وال53يوسفالعيخاالسال
8يوسفاماف

افيحريدةاالعمندالء

طبفيجر2لدأأ4عئداولاال
بومخل3منصورمارشرصاذا

ابطريركالثافيافراماغباطوس
اتجرجىاغناطيرس

832السرالن

663العمانيالوريرباشااغوب

لفظةراجعلدينالبمالففافيا
633بمبريدةاالفكار

633زمجأاالفتصاد

46176وصفهاهوميرسةالياذ

65باشاادوارالياص

7ء2خبارها1ةيدجرصام3ا
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081ابومريرجرسبسترسأااوا02إللهرزقبارىأهـ

أ2اووا081ديإسليمبسترس65نسيبرياري
731الوزيرااللمانيبسرك45وروديعاكباريأس

8ءقلبثعالني583و063و97ألو3زنجنارسلطانبرغش

603و103عمهاباالميرالبشير632و771يدةجرالبرق

73جريدةبشيرفلسطينداودإ110بركات

واخبارهاالفضيلهسايبويدةجركاالبشبرصروفوتياجعأيرقوتياالسبدةكاتأ
عهدهااوائلعنوانهافيورمم81ااالصادحرفني

النمثشوجدالهامع31لتازةاواعدادها251او05جمريدةالبرهان
3التقدمومناظرخهاح3ا03االسبوعية192جريدةاإلستان
الهديةوجدالهامع63الفنونومجادلهاءثمراتاالو96امينالبستاتى
65فالمقتمامعومناظرثها6و3ال7363افرامامينالبستاتى
651اواهاو35و41إو60و68و36و5امحندرإ6البستاني

3او79وا80و9911ءوووالوه7بطرسالبسمتاني

903اواخبارها68او97جريدةالبصبر981و371او7او92و

603و2ألو863و62وهواا622و951بطرسالمطرانالبسمتافيإ

امو363و03وه311سعيدالبستاني

الكاتوليكارومبطريركالراجبطرسوترجمبهوبىسمةوهء23اوليممالبستاني
ااوه6أل71او6اوا93و8607

601و96و5وهوه33سليمانالإلستاني

71او36لرسط861ا95جمنةوفى

951افهعندالمطرالطالبستاني

82اللهعدالمعلمالبستاني
لدم261و96و65و34و01أنجيبالبستاني

األا961وشبئة

071و361و96نسيبستاتىاله

اءبوسفلخورياصتإتىاله

ألتومابنيوسفالبستافما

12ام

وترتجةو31يسوممطالىحنااالببلو

091و38ورسمة8ال18

46و83و03الياسالممبفا
وء34ثبصرزبو

98و6و7و55جمورالدكتوربوش

911ا51ورمروئرتجه

03وه992وا35و051جريدةانابي

182و873و43و732و633مجلةليانا

911و7383اتجارهاجريدةبيروت
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351اوهاو3و

وإخبارهاالفضييوبيلهارسميةلدةاييرولت
701و65حسنيم

نهنهاالتيوقصبدتهاو9حمسينالحاجمبيم
عدفيالمننشرةالعريةالجرائدامماءكل

هو9اوا

403و331الباباالنامعوسي
31اابابالعاشروسي

65ضاجلنابت

96ايوبابنبكمميمنابى
701و501يدةجررةا

403نقوالالترك

142وردالشدةالزك

553يدةجرتريها

072و863جريدةفتاة11تربهيا

عنوانهاورممواخبارها81يدةجرالتقدم
اهاو80وااوال60اووه333

681او48إو97و

81وه8باشابشارهلمال

823و81وه9ش8بكسليمئقال
94بكسيدتلحوق

483و182جريدةأالنودد

181واالمصرخدبواالولتوفبق

882و363و343و

65و8بكنقوالما

65يكاحمدأور

اال8تحلبنيوسفثابت
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061البمؤواليباشاثابت

483و182و453جريدةالمصريةالثرثارة

81و4الفضيبيلهايوجريدةأالقنونثمرات
301و01او01و9و373واخيارهاه

681وا48او5او0او6وه

363و743مضصورماتى

171و83مجلةالجامعة

8حناويش

8نجيبيمقجاو

53لياساعونجد

681سليمجدي
81جريدةأالجدبد

94اسكندرالمركيزجروه

8نخلىجريديني

303و103و003عكاوانيالجزار

03ورصهوئيلالدص

03هترياكتورسبم

55حسينالشيخالجسر
03ه353بارهااجريدةالجعبة

871و331سليمالدكخورجلخ
65ابرهيمجمال
303واالوها5واالاالفغانيالدينبهال

882و383و162و653و7ء3و323و233و

ورسمه2ورسمه323وؤتجة193و

92االخيرالمرضهفي

371و171مجلةالسوريةالجةاالجمعيه
71ورم1نطوناالجمل

المجعألمجلةأوجمدالهاء8اومجلةالجنان
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54733733وإخبارهاه4ممأالفاتيكاني

65باشاحمودحسن332وا98و71و61او95وو

851وا8فافئحسن822وا30يكسعيدجنبالط

632و81أو87مجلةالحسناء23و81و11اإخيارهاجريدةالجنة

وتفصيل842و43الو8اللهرزقحسون7او6او95و4و

973و53ااخنارمونإل61او95و33اخبارهاجريدةالجشينة

301بونىوزيرالمعارفباشاحسين161الصدراالعظمجوادباشا
03وه993مجلةالخضارة81و3وه4النضيبيلهاثوجريدةثالجوا

91الاخبارهابدةجرالحقائق013و332و491و

853اخبارهاباربفيجريدةوقا61وا3الوكاهالوزيرالعثمانيباشاأودت

وه963و83و3ال8و03953و133و923و833و813و891و

4النفييويياالمصريةجريدةالحقوق8يوسفبحاج
اخنارهاالقسطنطييةفيعثانيةإمجلةالحقوقثالفضيااليويجزيدةالحاضؤ

633و833و732وا89ا9الهةابربيمحافظ
633مجلةاطقيقة483و83وا453يدةجردالحاوب

004بكاهـهيمحكيم53عودحمدالحاححبال
83مجلةوالمصرإةالشرقيةالمسألتينحل832بكاياسحبالين
65مدةفراسيدةاحبيقه

871ا57ورسمهوفىجمتة53نجيبحبيقه

2الرزقكتور1حداد

8امبنالشيخحداد
8نجيبيخإلحداد
2الذهبييوييلهادةجراالخيارحديقة
81وا37وا7وا

81ءةجريدطريةا

483الهتروانملطانصن

333مراكثىسلطانحسن

وترجمته91وه491الطويرانيابايحسنيحسن

153واخنارها

44ن1الحل

51اليانيسالىيعقوبالمطرانطياني

151الممريباشايم

001و52مالحاجحماده

7زنجنارسلطانثوينيبنحمد

55قدمثمفتيحمودالسيدحمزه

65القادرءبدحمزه

633و81و73ةيدجرحمص

43وه433و33او69بكقسطايرحمصي

391وهبيحميد
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63و3ر7و15بكنعاناظوري81اوالاو648او83الياسحمنيكافه

55وديعالخوري02وه781و
65وهمم4رمبولىالخوفي0ارحمنعبدالحوت

801باشافيطخيا79و5وهوه3و8برهيماالثيخاطوراني
فيوقصيطتا3ههرممهبكافهفغخياط511اأورسمةاوترجمتة80و
اظسينىلهلفينظارةابيالئميخئةح03وه8ساطنالشيخزناظ

2اله653لكونىهددثالى303نوفلالشغالحازق
ءو83شالدمحبيالثيخنجاط03502طزازيدينطونا

151االعظمدرالصالنونسيباشاادبناخير8يوسفالمميخالخازن
453و333أو39و15افهرزقحضرا

65ظاهربنامينإفهير8انيسأحالط
65صارةالميدةخيراللهإ65نشمطظ

55اصعدداغرال3و84لندنفيللصايونحيةجريداعلالفة
دمثقمطرانيوسفاقلبميىالسيدداود352و153واخيارها93ألو9و

65و55رممهالسربانعلىاخبارهانابوفيفيلمحويلحيأجريدةالخالفة

5سبملدكنوراوددا72وه62ء
403و751لينانجبلحابمباشاداودينىالياهـهيماظورى
062رسمةاللهفضلأدباس4و93ورسمه83اميناعلوري

8عدجدإنيداأل8عبدإللهبنبثارهالحورب

96ووه3خطارالثيخدحداح663حبيبالثيخأعلوري
31يسوهياجرمانساالبدروبرتوله65حنينريا

763و663باشايثىدرو5االخبارحديقةهثىمنظيلاعلوري

8سليمالخورب
1011بمالطماطوري

502ميخائيلبنعيسىأالخوري

65فارسكأللخورا

011ملعموريا

يرتوسورممه691و391و8ثيلجبرادالل

52و73و5ء3و33ء032

ا83اخبارهايدةيمبيروتدلل

13وه991و891رهااجريدةدمشقأ

813و13وال

031و83القادرعندالدناأ
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31و83امبنعدالدنا

ا91وترجمتهورسمه73ممدششيدالدنا

93االفغاناميرخانعددوصت

683البرازبلامبراطورروبدددن

02سليمدياب
63ألاخبارهاجريدةالشرقأديثا

381و5666اخبارهابمةالنكاهةديوان
ااو9في8و

003الشقيفقلعةمابباتر

33واو5او9سورباوانيباشاراسد

65ممطنىارافي
93ةيدجرالراوجص

الدهياوويعلهابدةجريالونمالرائد
633جريدةألالمعراراثد

1بروتمتصرفاكدبرائف

61لرمناءاليسويرانطوناالبباطر

73وه953خبارهايدةجرءرا

92بدةجرالصدىربم
52يدةإررقانظارايرحلة

933و91البكاليامىرسام

893و13اللينانجبلحاعباشارصتم
رشيدالو313عدثغ1رفا
اهثهالعأنيوزءالعدليةباسارضا

681واأل9واجريلمةإ46اوفببأ

851ينالاكرفىربال

601مصباحرمضان
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يسوساور

جريد4

موصميحاليلف

4مياء

فر6ءولمصر

لقيصرية

مجلةليس

لمناحربدحلة

كلةعة

عو

كنولسال

3حاقرممحريد

هرءحربد

ندعرررلد

حاتجمحريدمر

ليلهالمضيلعىهرحريدة
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لسركبردكلنر

لجلءكتو
ي

علكساسر

مركيى

ييليمىيلمركيمى
اءعهد4م

سمهنرحمتهيةحرى

فيحته

مرمىمركيى
ةلمالسكهسيممريهعى

كلةمركيس
مرلسيدمعريهس

لرمدلحليلكتوسعا

سيرجريد

حريدلعصرسوق

عمرليللمطرتيال

لدىلشدتيال

يد3لشا

لسريها

سكلرهل

ءهلى

يىه

لتائ

اسليم
سمسالسيد

4ملطولدرجم

شدكتوهيم
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65و35رممهمنصوربكشفيق

981اسبرشةيرإ

881ونربهتة6وهوه8شاكرشقير
391

65روجينااليدةثعكري

83و3وه83و53عباسبنسليمشلفون
351ا5ورحمةوتربهته601و

وال3و33و9ورم8بميوسفشلنون

51او33او60و37و5وا

363إنجارهاباريىفيجريدةإلثص

633دمشقفيمجلىالشمس

433الماهرةفيجمةالشص

8مين1يهل

8رشيدثهيل

8سجسمل
هو8الدممعورشبليشعيل
8أبمتورشميل

632ةجريدلثهابا

133و2ا003خبارهااجربدةالشهناء

363463بارهااةجريدةلشا

هوه7بكاحمدثموقي

74اليسويلوبساالبضيخو

7ءو33و8و6الديهورلوبىمابونجي
بالبزةدرمى5او8القديمنبئملدى

ورمم18االوتربهتهنيةالعالالرسمية

رببالةوبهنواالمراهجزيؤنيمنزله
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893و73و331و67القسطخطيخيةمن

352و353و93الفارمبيباكيورم
853و

953يدةجرلصاعقةا

اهالصاصاصما

81و21ومحيالانطوناالبصالحاتى
651951وترتجهوركه

173اهثمانيالميراالدبنااحص

963و161الرزيرالعأنيباثماصبم
353وانجارها33بدةجرالصدء

61جريدةالبشيرصدى

65نجيبصروف

931و65بافوتالسيدةصروف

ورم25و8يعقوبالدكضورصروف

41وه931و22131وترجمته

وانجارماالنضياالليوومجلةبدةجرالصفا
481و381اوا9و311و1636

632و681و

م8باشامفوت

621اليوبيالدبنمال

45االمالدكشرصلببي
وإخبارهاالفضييرليلهاجربدةنعاء

وقىجمنة653و452و1743أيضوبصنوع
183683ورمط

591نادركنجببصوايا

94مطفاناالخوريصوصه
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هقثويورالدكأمومه

65انبسةالسيدةميعه

503هوالبنالياسالضاهرأ

311و55جبرفومطأ

183و3أل8و633مجلةالضيعا

681و3و33اعمكنلرطاصو

53حمناحمدالمثيخطباره
5واخبارهاليلالهاييومجلةالطبيب

632اوااو21و06

العضيايوبيلهاجريدةالنربطرابلى
603خبارهاوا

81اال9العائلةهذانجارطرأد

881جرجمطادمابنتةالسبهء

381و81و971اسبيريدون

881وا38امضء

781و181381و4وه8اسد

81إدميولسبناسكنلره

381و52اللهفرخاسكنلرء
38و96و36واجرجئالياسء

2اوه8و

81اسكنلرلىإنجر
381بولى

581حبفىجبرائيلء

971جراشسالمطرانء

52اوا08امضبنجرجى

8سرشحابن

81بمأبنتصبهءأ
ااروهبمبنملبأ

س

ظيلللهصل

بدلسبد

1081ميطسعالقهلمقدمبي

هيممترس

لسيمبمومى

نعمهلميحا

مىميليالت

زوترتجةلدمهيملبحيب

لسيمقىعبى
لعمهلمحبى

لقويعقو

05

لرمئ

601و2
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311مرادالدبهورريعاز

83و183جربدةاالعاليالعالم

93االعظمالصدرباشماليط
69سميثعالي

683و82واالمصردبوالثانيعباس

581الباقينزعيمأاللهبهابنعباس
65سالنالشيغالعبد
ئقييدة3رسمةنيالعماالسلطاناطيدعبد

ألوت6و34و7الجرائدلحرية

91و361و01السلالنيايخاوعيد
022و613و3اوال602و302و891و

363و063و353و3وال63و33و

683و172و963و62وأل663و62و

91الشيخالرافسالمحيدعد
فةالحطتنشبطةالعمانيالسلطانزالعزعبد

603و91و81ألووظعه

اورسمةبكسالنيعبد
301301ريالجزائاالميرالقادرعبد

جموتفيلدالجرامراقباكدعبدوافه3
51

203و03وا001عوانيباشاعبداقه

303و

391خالصعباللله

301العماتىلمطانالىالمجيدعد
8طانبوصعتده

652و7ء3و33وم051عدالشيئعده
الطعبةواثارهوتربخةهـللىم383و62او

692و783393يةواالسال

69العمانيالسلطانعلى

93يدةجرالعماني

352و81وهال3باشاعرلبى

55اهـهبمكنورعرعط
881كتوريومعف1عريلي

9ءافهلففأتيلعر

63363اخبارهايدةجرارثقالعروة

فيالعابدلنظةرابمالعابدباشافيت
العينحرف

851و3و81بروتوالطباشاعزمثر

632و432دمشقفيجريدىالعصرالجدلد

51االمبهلريةفيجريدةالجديدافحصر

881جرحىعطيهأ

01و9ضيلعطيه

3رشيكعطيه

65ةفربدالسبدةعطيه

بكإ56رفيتىالعظم

4سليمبمغاد
2ءو23ورسمه2فافلبنسيدعقل

363توذبايل

392الرمزىير
891اورصاو

83وه82أللهترواناططانعمر

03و1991حناعضري

991لرمط891وـو8بكسليمعضري
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يسويرلسيمىبعولت
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لطوم
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حمدلليكعىس
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جرئاوةإبوحسنقاممالشيخاكتياا99ومسيرتهلوسمية
21دباالابرهيم91احمدقدري

3ال1لدةبمالنفابشففيثحيرةالقزانسيدةرممكنيسةقزان
65بهلةالسيدةكفروني313وانجارها113بطرسبرح

633بواسلخورىاكفوري5نعانقساطلي
73إفيطةا601و136فضلالشيخؤصار

ااهرمبيروتفييوسفالقديىيهة801و6و53ساميقصيري
غالشريفل656واخباره36رممةنخلقلناط

85أالقسطنطينيةفيضوفرنسابرنورسمة54السربانياظونالمطرانقندلفتأ
981و881مجلةا3خانة694ءو

8داودإكحعان081كطاسقدلفت

3إألمجلةاالرئوبمةاكنيسة65متريقندلفت

76واخبارها66او3مجلةجةثولااكخيسة503طورف

هـورم303و13بر003لرحمناعنداصي3631سليمقويطه
33333اوتربهتة331انطونقيقانو

503افنديكوبليان321نعوهانوفية
632فياكوئرأ6وه33رمىو83و2اليوسفنوقيقا
ازاماورم3اليسوييلبساالبكويق65احمدكامل

633اإلبزدبدإئحلةالكوكب331و27و56االعظماارصاأاشاب6لماك
اخبارهاورممإجريدةالمنيرالصبحكوكباأل8تيوس1كامل
أ9ووول3وا3اعنواخها5918أبكابرهبمكرامه
ا5اخيارهاإمجلةالعلمكوكب33و561يطرسالمكرإمه
63ا63بارهااإجريدةالمشرقكوكب65و8محمدكردير

083و3ال8و8وديمكرم
63دينالاصالفيري303ورم303و33بكيوصفكرم

1يسوياهنريالب1المن643ماريانمشاساالباكرملي
األو31851الياباعشرإلثالثالون683و363فرنسابههوربةلمىركرنو
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903و71وال

833و4النضياالللىالريهةكاالجريدةابنان

381و901وداالصاهـهيميدةهـبخان

633و3عوه33و503603خارهاوا

81يدةجرداالظلسان

واخبارماالقفييعلهاووبدةجرالحالالن
3وا931و901و6او6و233أل

343و3م6و81و251واهو31ويم

821و81والمضيايعلهالىمجلةاللطائف

2آ6مجلةالربلفة

92وه652و051بكاهـهيمالقافيا
52يدةجراللواه

193و093لوثير

65جرجيبختمريمالسيدةليانا

683بلجيكاملىليوبد
65باالمرالسبدةبامار

55ميخألليلالدبهوربامار

03وه693و933و051و

583الصراجزافىمطالنحمد

65الدبنعزابيمحمد

071و361العمانياللطكاظامسعد

602و301تونىبايشاالصادقحمد

3ال7لطيكعمانعد

383و2الوه001الممبريباشاعلطعد
691اممانياالساطانالثانيممود

65حاالندباشاعؤ

2أل3و073فىداباساعو

632جريدةالمحيط

152الغازيباشاخار

01ووه01االعظمرالعدباشامدحى
962و891و61و

91ا9اخبارهاعمجلةالفنونمدرمة

5ءو56بهيلملرر

333وال3و8يلجرمرإآالحوال

973و82واخبارها663أل56اخبارهاجريدةمالطاأ

961003اخبارهامجلةمرإآالضالقيسوسإ13ابطرساالبماليه
393و991اوهإجريدةالمثرقمتى311و6إمجلةالمباحث

861والالعثمانيالسلطانالخامىمرادهبىالهاليوةجريدالمبشر
853و8ء3و3وأل323مهاعبدمقمرا81ودداعىمجا

2ا873ورسمةوثىجمتة62و4واخبارها11بئافاتيكانيالجمع
143و32ءهخممراش901و6وه

33و23ووهفرنسيسمرامق13مجلةفوائدجموع
3أل9و3و81اؤا67او25اوهو3ألجريلةالمجةأ

12رسمهاوترجمنهاباناسالسبدمرامق633و81و

2ال9و21152المفيءوايعيا4جربلةالىوسة



333

81يدةجرالمرافي

63562نجارهاوا063يدةجرلمعنتقلا

013و903و603و

341ترجمتةسيرسجراالمطرانمسرة

صقورمئمكرسييماب341ورم051
41البيروتلرممكرسيإلفي1الفرب

933و13وه941الشرفةباومورص

63مجألالمسزة

8وهيمامشاقةأ
311داودالدكتورمثافةأ

11اوا90و55دلميظالدكنورمشاقة

8اوه5رسمهابيروتفيالكاثوليكيةلمطنعة

833ابرهيمالدكنور
ورمئا89و91ألالباسنورالد

732933ترجتهو

833ماحم

4ثبكفيأان

33مجلةرفلمعا

5كتورامين1ف

11ـو6ووأل18اممكخدربنعيسمعلوف
43383ونرجمتةورسمة3وه971و

73بكقيصرمعلوف03و63او67او95او5مجلةالمشعزقإ

1يسويايسلوالبامطوف3وه73نجنبنيمشعال

9رهيمإمعوض9901جربدةالمشكاة

311تورامينالدمغبغب931و6ا06اخبارهاالمثكاةأمجلة
632مجلةاثمتبى3ألاو93جريدةالمشير

وانجارهاا8و4الفضيبوببلهامجلةالمتطفاواخبارهاالفضيءيويلهاجريدةالمصباح
831و631و531و31واله33135وا33و3اوا90واوه353يم

633و833إو5و241و1و931و671او7اوه5او35اوهو

65الخوركألجرجمطاثملصي872و573جريدةالشرقباح
831و431والنضيبلهايوجربدةاثعطم393و3وأله01أوأل50جربدةمعر

833و31و1و831واوأله501ومجلةجربدةممرالماهرة

65سيميومى38ءكارو873و52853الواخبارها
او75و8ئعاهيغمكاريومى301تونىبهيروزراباصامصطفى
65هريماسيدةامكاريوس871نجببمصؤرأ
ياالنطاوكالبطرالثاتىمالدوس131احتراقهاببروتجؤاالدبيةالمطبعة

6803ءاواالرثوبهعميام6او33لرسومما
81ثمبليإمالطرسمهاهبيروتفياالميركيةالمطبعة
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332الو8و37هالفرسشاولناصرالدين45الدكتوريعقوبمألط
693و683و832ولحبكممدوخ

36هعاناصرالدبن81و81و3ألبيروتفيجريدةالمنار

8بكامينناصيف633و

81عروزالسيدةالناصيف393القاهرةفيفيالمخار

01باشادالوزيرالعثمافينامق81جريدةالمناظر

35اهواخنارها84و6لمبئالف45و94إالدكتوربشارهمنعى
اهو331و31وا98ألو9وأل3و363و163رسمهباشاإحمدالمنشاوي

3وه8سليمبنابرهيمألنجار483و183جريدةالمنصف

003كهالشحهابياالميردنجم003المثهابياالديرمنقذ
601و33ميخائيلبنجرجىنحاس3ال8و332العماتىيرالوزباشامضيف

352اخبارهالندنفييدةجرامخلةا63ودانيالىالمدي

053لمبةمصربدةجرال633و3يم4يدةجرالمهذب

6وعالفضيلهايوكعمانيةمجلةالخلةا9اخارهاجربدةالمهماز
81و97الوو27واه74واخبارهاصص422إمجلىالمهند

843152اخبارهالبدنفيءلمةال23لندنيخآالعمافبالسفيرباشاموزوروس

97و84ممأمجلةدالحزةالخلة13و4النفييلهايويدةرالموعلء

97الوو84لحهنشرةالفتبةالخلةههالدكتورسلبمموصلي
هوعداللهلىكاايسبنديما5ـممأرسمهيسوياوسامبروباالبمونو
773و3ال5جريدةاالخبارنزهة481و93و4الففيببأليوجربدةيدالمو

واخبارها81و4أيدةجراالسبوعيةالنشرة363و953و3الغبكابرهيمرالمولمجي
411و211وااو36و73و38730312الهوزجمتهلمورسمه62

ااوه081االللنابوإون

3هـ4االلثيوننابو

003العمانييرالوزباشادفاث

26يناهـالدينصر11

211رشيدالدينناءس

311سعيدالدكتورالدبنناصر

3و81و4جريدةبةالشهرالنشؤ

183و53يدةجرألالمصريةالنظارات
482و

891اديبنظصي

فياالرثوبهمومالىبطريهةمجلةالنعمة
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33عجريدةدالنيل3ع6و432و902و3وال3الألدمشق

682نونىبايعدالهادي503لبنانصرفمباشائعوم

341و73واخبارها81ممأيدةجرالهدية13وه3وال63رسمةأرشيدالشيخنفاعأ
03وال41و693ايرانفنصلالنقادي

81زيدانبكلجرجيمصريةمجلةالهالل3وه43رممهكأبكجاندنقاسق

663و63و8كأكاظيلنقايق

55ممأجرجمممام53كأبكداودنقاش

73الممأجريدةحيلاوادي701او60و3وه8كأظيلبنسليمنقامق

هلبنانجبلعلىصرفمواصاباثماكاراجاهو
713و2وه331ماروننقامق

أ89كأمصطقواصفواه33نقوالنقامغ

343و45مميوحناالدكتورورتيات8ديمتريولنقوال

كأمالطبكبلشببيروتيةكاجريدةالوطنوركه13و903فيصرروسياالثانينقوال
13481و13ي

الشدعبدلميخائيليةسمهجريدةالوطنالمقتطفمجلةصاحبفارسكتور1نمر

4النفياالييواالوردكتشنرومهادة35و8اثمطموجريدة
483و83او453دجريدةالممرممالوطنياورممة82و21وه311و96و65فيل

4االلماميبيلهايويدةجريةالممرالوفاغ833وا2ء831وترجمته
883و783و773ووأله45ورنقواللمأالدمحهنمر

591اعباصياباللهالمسيهفىبنتالوالدة481جريدةالمربمةخ
581باشاونجتكأإهيمساالمصريةارزارةرئيمىباشابارنو

673

633مجلةالبور

3هلثهاالنكليزياللورددورثبرك

171ورمقىكأديصليموللنوة
571

02نوفلنوفل

8مميعقوبنوفل

75و5وه15و4وه8برهيمايخاليازي
لعلميةاروآثالمجمتهوقى88ورم68و

51و921و8889واخألتوالصناعية

33و633و

19حبببالشتابازجمما

9وا7و26و8ظيلبازيءإلشيخ
73و39و98و86كهناعيفالشيهخيازجي



الهمكونيالقسطنطينياليطربركاثالثايواكيم231فىو613و191و981و81وا371
503341و962و

المصريةالوقاغدلجريدةااللماميللاليو143و361وردهالسيدةفىبازبهب
بلنتالثياساءالجراثدالعربيةالياليويبلكاألهنعمهيافث
عمرهامنسنةنهسين383باشااحمديمن

بلفتيابيةالجرائدالعراطءالففيالبويلطرابلعىفيالمباحثمجلةصاحبهجرسيني
4عمرهامنضنةوعشربنخسما6و64ورسمة02امالث

بتاريخلةالبشاتىسإلنبئةاليان3يورغا65حموئيليني
861أشري81قسطضطينلفي




